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1. Cíl, vzorek a metody výzkumu 

Bakalářská práce Subjektivně prožívaný význam hodů v postmoderní společnosti 

pojednává o tématu hodových slavností ze tří odlišných pohledů. Jejím cílem je zjistit, jaký 

význam má současná podoba tradiční slavnosti v postmoderní společnosti z hlediska tří 

zainteresovaných skupin: a) zástupců městského úřadu; b) aktérů akce; c) diváků akce; a 

jaký význam má pro postmoderního člověka tradice.  

 

1.2 Vzorek  

1.2.1 Nástin a charakteristika městské části Medlánky ve světle odborné literatury, 

regionální literatury a pramenů 

Městská část Medlánky se rozkládá v severozápadní části Brna, v údolí mezi 

Medláneckými kopci a Řečkovicemi, které od Řečkovic ke středu Medlánek dost prudce klesá 

a mírně se svažuje k severní části Králova Pole. Západní část katastru Medlánek stoupá do 

zalesněných vrchů až k hranicím města Brna. Území Medlánek sousedí s dalšími městskými 

částmi města Brna: Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora.1 

V odborné literatuře lze nalézt vícero názvů obce. Medlánky jsou zdrobnělina od 

Medlany, původně Mdlany.2 Ve Vlastivědě moravské z roku 1897 uvádí její autor František 

A. Slavík několik názvů: Medlany, Mydlánky, latinsky Medlanca, německy Medlau.3 Karel 

Kuča ve svém díle Brno, vývoj města uvádí názvy Medlanko, Mydlany, Medlaný.4 Všechna 

uvedená pojmenování mají stejný slovní základ, jímž byl s největší pravděpodobností 

staroslovanský medl – což znamenalo mdlý, špatný. Jednak toto slovo mohlo označovat 

potok, který protékal obcí, byl pomalý, líně se vlekl a jeho název se pak přenesl na osadu, 

která při něm vznikla.5 Říkávalo se: „To só klucí z Mydlan, vod hlópé vode.“6 Nebo se 

objevuje možnost, že název byl odvozen od neúrodné, mdlé půdy, jež se kolem osady 

rozprostírala.7 

Archeologický nález sídliště prokázal osídlení prostoru Medlánek již ve starší době 

hradištní. Svědčí o tom nálezy kultury zvoncových pohárů (2000 l. př. n. l.) a kultury unětické 

(1900 – 1700 př. n. l.). Prameny, které by nás podrobně informovaly o historii obce jsou dosti 

                                                 
1  Statutární město Brno. Městská část Brno Medlánky [online] [citováno dne 25. 1. 2008]. Dostupné na 
<http://www. eurady.cz/medlanky>. 
2 Sirovátka Oldřich, Město pod Špilberkem, Brno 1993, s. 42. 
3 Slavík František A., Vlastivěda moravská II. Místopis, Brno 1897, s. 13.  
4 Kuča Karel, Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Praha-Brno 2000, s. 455-458.  
5 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 22. 
6 Svěráková Božena, U nás v Brně. Vzpomínky vyprávěné místním nářečím, Brno 1989, s. 120. 
7 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 22. 
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strohé.8 Příčinou jejich nedostatku je určitě i ztráta všech kronik v padesátých letech 

dvacátého století. K obnovení kronikářské činnosti došlo až v  letech devadesátých.  

První písemná a dochovaná zmínka o obci Medlánky je stará 771 let. Jedná se o 

výměnnou smlouvu z roku 1237, ve které král Václav I. postupuje kostelu sv. Petra v Brně 

své statky v Bosonohách za příslušenství statků v Medlánkách, Březovicích a jinde. Ves byla 

v době bojů Václava I. proti Přemyslovi poničena a král si vzal Medlánky do vlastnictví 

výměnou za jiné statky, aby tak škole u sv. Petra nahradil vzniklou škodu. Po roce 1237 

historické prameny o obci více jak sto let mlčí. 9  

Původně byly Medlánky zemědělskou vesnicí, v níž můžeme od 13. století 

zaznamenat rozvoj vinařství a ovocnářství. Přechod od přílohové soustavy k trojpolnímu 

systému obhospodařování půdy znamenalo mnohem větší produkci obilí všech druhů i 

hovězího a skopového masa. Ke statku hraběnky z Magni patřila orná půda, louky, rybníky, 

zahrady, vinice, pastviny a lesy o celkové rozloze 142,34 ha.10 Z dalších zápisů můžeme 

zjistit, že od poloviny 14. století přecházely Medlánky do držení brněnských měšťanů a 

světské šlechty.11 Rokem 1588 končí období, kdy byla obec v držení jednoho rodu více než 

padesát let. Medlanské panství začalo střídat své majitele až jej roku 1654 vdova Johana 

Františka Priska hraběnka z Magni na Strážnici odkázala nadaci Marie Školské 

(tzv.Mariaschul), jehož byla zakladatelkou. V této době byl v obci vystavěn zámek se 

zámeckým parkem, který sloužil v 18. století jako letní sídlo a byl v užívání nadačního 

ústavu. Součástí hraběnčina odkazu byla i barokní budova panského dvora, dostavěna v letech 

1765 – 1766, která fungovala jako statek, takže nadace se stala zároveň pozemkovou 

vrchností a dosazovala do funkce rychtáře.12  

Urbanistický vývoj obce byl dlouho odvislý od rozvoje hospodaření v obci. Podle 

záznamů ze 17. století činila rozloha medláneckého katastru 330 ha s 27 domy.  Po třicetileté 

válce zůstalo obydlených 14 domů.13 

Roku 1854 byly všechny vinohrady zasaženy révokazem a škůdci, v důsledku čehož 

byly zničeny. Rozhodnutím obce a statku byly pozemky zdarma rozděleny mezi občany 

                                                 
8  Statutární město Brno. Městská část Brno Medlánky [online] [citováno dne 25. 1. 2008]. Dostupné na 
<http://www. eurady.cz/medlanky>. 
9 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 29. 
10 Tamtéž, s. 14. 
11 Tamtéž, s. 29. 
12 Tamtéž, s. 37. 
13 Tamtéž, s. 136. 
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Medlánek s povinností půdu osázet. Na kopcích tak byl vysázen ovocný sad.14 Po zrušení 

roboty roku 1848 byli změnou správního systému do čela obcí voleni starostové.15  

Ve společenském životě obce v 19. a 20. století hrály důležitou roli spolky. Každý 

měl svůj program a organizoval si své plesy, karnevaly, zábavy a výlety. Nejstarším spolkem 

založeným v Medlánkách byl Sbor dobrovolných hasičů v roce 1879, který plnil své 

povinnosti i během první světové války. Druhým nejstarším byl Spolek českých vojenských 

vysloužilců, založený v roce 1896, který po vzniku ČSR zanikl. Účelem spolku byla péče o 

své členy v případě nemoci, účast na výročních akcích a pořádání plesů.16 

Nadační ústav, jenž od roku 1880 nesl ústav název C. k. nadace šlechtičen (C. k. 

Adelige Stiftung), byl veden svobodnými hraběnkami a na počátku 19. století byl přeměněn 

na Světský zaopatřovací ústav šlechtičen. Následkem změny statusu nadace v roce 1913 

dostal ústav nový název Adelige Stiftung Maria Schul, jenž byl později nesprávně přeložen 

jako Dámský nadační ústav Marie Školské.17 V roce 1906 byla z podnětu sociálně-

demokratické strany založena Dělnická tělovýchovná jednota; křesťanskodemokratická strana 

sjednotila v roce 1909 katolické tělovýchovné hnutí založením Tělovýchovné organizace 

OREL.18 Vzrůstající počet dětí navštěvujících řečkovickou trojtřídní školu přiměl 

medláneckého starostu Ferdinanda Vyzinu k postavení vlastní medlánecké školy. V září 

1908 byla dvoutřídní obecná škola vysvěcena a začalo se v ní učit.19 

Ve vsi se zejména od 20. let dvacátého století nacházela celá škála obchodů, živností, 

řemesel a služeb. Byly to tři obchody se smíšeným zbožím, mlékárna, řeznictví, pekařství, 

dva hostince, holičství, prodej tabáku, krejčovství, obuvnictví, brašnářství, malířství, 

stolařství, tesařské a zámečnické práce a povoznictví. Mimoto obec zajišťovala služby 

pastýře, polního hlídače, hajného, strážníka a bubeníka a zvoníka. Z průmyslového 

podnikání nelze opomenout panský pivovar, který byl přestavěn na lihovar („palírnu“) a 

jehož budova v současné době neexistuje. Občané Medlánek pracovali například ve výrobně 

ovocných šťáv, lisovně nádobí či ve smaltovně.20  

V období první světové války se v obci mimo statek živilo zemědělstvím 11 sedláků, 

také několik malorolníků a nejpočetnější skupinu tvořili kovozemědělci, kteří pracovali 

                                                 
14 Tamtéž, s. 14. 
15 Tamtéž, s. 46. 
16 Tamtéž, s. 112-118. 
17 Tamtéž, s. 35-38. 
18 Tamtéž, s. 89, 105. 
19 Tamtéž, s. 112. 
20 Tamtéž, s. 140. 
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v průmyslu, ale zároveň si udržovali své malé hospodářství.21 Do armády bylo z Medlánek 

povoláno celkem 40 mužů, z nichž se polovina nevrátila.22  

Až do roku 1918 se Medlánky téměř nerozrůstaly, stavební rozvoj lze zaznamenat až 

za první republiky, kdy došlo k připojení Medlánek k městu Brnu po roce 1919. Do správy 

obce byli dle celoměstských voleb jmenováni předsedové místního výboru.23 V roce 1918 

vznikl TJ Sokol Medlánky, jež v obci pěstoval turistiku, hrál divadlo, pořádal zábavy a hody. 

První hodové oslavy v roce 1936 byly pořádány Sokolem spolu se zemědělskou Omladinou. 

Ochotnické divadlo začalo v letech 1919-1920 hrát hned na dvou scénách. Provozovala jej 

Dělnická tělovýchovná jednota v sále hostince u Pulkrábků a Sokol v sále u Pláteníků. 

Legionáři, kteří přežili první světovou válku, nechali v roce 1928 na památku padlých 

zbudovat Památník odboje.24 Mezi lety 1921 až 1930 počet mnohonásobně vzrostl na 238 

domů - 1461 obyvatel (1426 národnosti české, 33 národnosti německé, 1 polské, 1 

chorvatské).25 V roce 1936  vznikl místní skautský oddíl  Junáka, jehož trvání nelze přesně 

určit. V roce 1931 zůstala pouze divadelní scéna pod záštitou Sokola, avšak ta vydržela jen do 

roku 1936, kdy byla přechodně zrušena.26 

Z nařízení říšského protektora Konstantina von Neuratha bylo v červenci 1939 

rozpuštěno brněnské městské zastupitelstvo, čím zanikla také pravomoc jeho místních 

zastupitelstev. Události druhé světové války prožívaly Medlánky s Brnem. Koncem dubna 

roku 1943 byla z rozhodnutí vojenských úřadů pro vojenské účely zabrána školní budova, aby 

se stala ubytovnou žáků letecké školy Fliegerkorpsu. Ke konci války se přes obec přesouvaly 

útvary německé armády a boje zde byly ukončeny 10. května 1945. Společenský život byl 

během války utlumen. Spolky byly zrušeny a jen některé po roce 1945 obnovily svou činnost. 

Mezi  několik málo organizací, které nebyly zakázány patřil Sbor dobrovolných hasičů. Dobu 

Protektorátu přežilo i divadlo, jež bylo obnoveno za podpory čtyř místních organizací (Čs. 

obce legionářské, Pohřebního a podporovacího spolku Svatopluk, spolku Komenský při 

Církvi československé a Čs. strany sociálně-demokratické) na scéně v hostinci u Pulkrábků.27 

V prvních dnech obnovující se státní samostatnosti převzal správu Medlánek Místní 

národní výbor, jehož předsedou se stal František Juračka za stranu národně socialistickou. Po 

květnových volbách v roce 1946 se do funkce předsedy dostal sociální demokrat Matěj 

                                                 
21 Historický místopis Moravy a Slezska 1848-1960, svazek X., 1986, s. 70. 
22 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 50. 
23 Dížka Přemysl, Proměny století, Brno 2004, s. 33. 
24 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 78, 50. 
25 Historický místopis Moravy a Slezska 1848-1960, svazek X., 1986, s. 70. 
26 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 106, 78. 
27 Tamtéž, s. 47, 118, 79. 
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Svoboda. V říjnu však proběhly nové volby a byl ustaven nový MNV ze 26 občanů, z nichž 8 

členů se hlásilo ke straně komunistické, 8 ke straně národně socialistické, 6 ke straně lidové a 

4 ke straně národně demokratické. Jejich předsedou se stal Osvald Fiala za KSČ. V roce 1947 

byly zrušeny místní národní výbory a Brno bylo rozděleno do deseti obvodních rad (IV.obvod 

Královo Pole, Řečkovice, Medlánky), které podléhaly Ústřednímu národnímu výboru 

zemského hlavního města Brna. Politický vývoj skončil únorem 1948 a nastolením vedoucí 

úlohy KSČ.28  

Poúnorová doba opět zasáhla do života obce. V roce 1951 bylo v Medlánkách 

ustaveno Jednotné zemědělské družstvo, do jehož majetku byly postupně zapsány pozemky 

statku a ostatní medlánecká hospodářství. V padesátých letech byla rozhodnutím Obvodní 

rady VII ÚNV zřízena Osvětová beseda, jejímž úkolem bylo starat se o kulturní život obce. 

Mimo promítání filmů a pořádání státem uznávaných výročí měla beseda spolu s Českým 

svazem socialistické mládeže (jehož dokumentace se nedochovala) na starost organizaci 

dožínek. Ty se v letech 1945 až 1964 každoročně opakovaly. V roce 1952 byl divadelní 

spolek nucen připojit se, vzhledem k zájmům KSČ, do Osvětové besedy při Obvodní radě 

Brno VII. Po krátké pomlce, kdy někteří členové souboru ztratili z politických důvodů o 

činnost zájem, byl v roce 1958 soubor znovu sestaven, tentokrát pod názvem Vojanův 

divadelní odbor TJ Jiskra Medlánky. Definitivní konec ochotnického divadla nastal o šest let 

později. Sokol musel být sloučen pod novým názvem TJ Jiskra Lachema, činnost Junáka byla 

úředně zakázána.29 

V 70. a 80. letech dvacátého století se propojila sídlištní zástavba Medlánek 

s Řečkovicemi, které se rozšířily až k hranici katastru. V jižní části medláneckého území 

došlo k velkému průmyslovému rozvoji – byla vystavěna vozovna Dopravního podniku města 

Brna, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Prototypa (výroba balistických měřidel, 

testování zbraní), Konstrukta, Meopta, Státní zkušební ústav.30 JZD Medlánky prosperovalo 

až do roku 1975, kdy bylo sloučeno s JZD Komín a v obci zůstal pouze pobočný závod 

s ubývající rentabilitou výroby zeleniny a květinářství, končící do ztracena. Zůstaly po něm 

chátrající a nevyužité budovy někdejšího statku s přilehlými pozemky.31 Podle pamětníků se 

poslední hody konaly v roce 1972. Oddíly Sokola byly od roku 1974 převedeny pod Svaz 

základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Až do devadesátých let plynule fungoval Sbor 

                                                 
28 Tamtéž, s. 49-56. 
29 Tamtéž, s. 57-107. 
30 Tamtéž, s. 142. 
31 Tamtéž, s. 15-17. 
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dobrovolných hasičů, který až restitučním odebráním hasičské zbrojnice ztratil možnost 

aktivní činnosti.32 

Rokem 1990 začala obecními volbami nová etapa ve vývoji obce. V tomto roce se 

Medlánky staly samostatnou městskou částí Brno-Medlánky. Do čela radnice byl zvolen 

František Filípek (OF, později ODS), který byl v roce 2006 vystřídán Alenou Valentovou 

(taktéž ODS). Z patnácti členů samosprávy je sedm kandidátů za ODS, dva za KDU-ČSL, dva 

za ČSSD, tři nezávislí kandidáti za Občané pro Medlánky a jeden kandidát za Moravané. 

Úřad nejdříve sídlil v budově zámku, který od roku 1956 vlastnilo družstvo KOVO a v roce 

1994 se přesunul do zrekonstruovaného domu v Hudcově ulici, v jehož prostorách pracuje 

dodnes. V roce 1992 byla ve znaku Medlánek oživena jejich pečeť z roku 1638. 

V heraldickém ztvárnění se nachází radlice jako symbol zemědělství a kosíř s vinným 

hroznem jako symbol vinařství.33  

V devadesátých letech byly, kromě již zmíněné radnice, odstartovány rekonstrukce 

několika dalších objektů v obci. Jednalo se o barokní budovu panského dvoru a jeho přilehlé 

části bývalé sýpky, které byly přestavěny na Společenské centrum Medlánek – SÝPKA a 

restauraci Na Kytnerce. Byla opravena zvonice, (pravděpodobně z roku 1750). Taktéž byl 

obnoven Památník odboje a padlým, který byl za nacistů odstraněn a nedochoval se. 

Několikaletým vývojem oprav si prošla i medlánecká základní škola.34  

Kromě oprav stávajících budov se městská část rozrostla o několik zcela nových 

projektů. Patří mezi ně penzion pro důchodce (dokončený v roce 1996), SOS dětská 

vesnička, jejíž první etapa byla hotova ve stejném roce a několik bytových domů. I 

v současnosti se dokončují další novostavby a Medlánky se budou dále rozrůstat.35 

 Z posledního sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 vyplývá, že počet osob s trvalým 

pobytem v Medlánkách činí 3.153, z toho 1.497 mužů a 1.666 žen. Co se týče věkové 

struktury, 162 dětí je v předškolním věku, 371 dětí je ve školním věku. Celkem 1.250 osob je 

mladších 30 let, 473 osob je ve věkové kategorii 30 - 39 let, 474 osob je v kategorii 

čtyřicátníků, 478 osob se nachází mezi 50 - 59 lety, 252 osob mezi 60 - 69 lety, 174 osob 

mezi 70 - 79 lety, 28 osob je starších 85 let. V roce 2006 nabyl katastr výměry 351 ha - 3575 

obyvatel. Přes rozsáhlou novou výstavbu se jádro obce dochovalo v podstatě dodnes, pro 

obyvatele známé jako „staré“ Medlánky a zbytek je označován jako sídliště. Značná část 

                                                 
32 Tamtéž, s. 57-111. 
33 Statutární město Brno. Městská část Brno Medlánky [online] [citováno dne 25. 1. 2008]. Dostupné na 
<http://www. eurady.cz/medlanky>. 
34 Fuchs Karel a kolektiv autorů, Medlánky-760 let, Brno 1997, s. 62-65. 
35 Tamtéž. 
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katastru je stále nezastavěná, severozápadní oblast je zalesněná, prostoupená početnou 

chatovou a zahrádkářskou oblastí.36  

Přestože Medlánky působí dojmem klidného předměstí v dosahu přírody a zeleně, sídlí 

zde několik podniků: Dopravní podnik města Brna - vozovna, Aeron-letiště, Energetický 

ústav Brno, IMPS (vzdělávací institut), Inženýrské stavby Brno, Výzkumný ústav 

veterinárního lékařství, Winston (výrobky pro domácnost), Prototypa, Orgez (energetické 

poradenství), Reming (kovovýroba).37  

 Ve společenském životě obce došlo v roce 1989 k oživení tradice Sokola, k němuž se 

přihlásila Jiskra Medlánky a ZRTV (Svaz základní a rekreační tělesné výchovy). Původní 

majetek spolku navrácen nebyl, svou činnost tedy dnes vyvíjí v budově medlánecké základní 

školy. V rámci Sokola se sdružují medlánecké panímámy, které pořádají během února 

ostatkovou zábavu. Pořadatelem hodovým slavností, které byly obnoveny po dvaceti letech, 

se stal městský úřad společně se spolkem medlánecké mládeže. Mezi další společenské 

události patří setkávání generací, vítání občánků a pravidelné plesy.38 Zajímavým přírodním 

celkem byl zámecký park, ve kterém se nacházel ovocný sad, cenné jehličnany a ptactvo. Na 

přelomu 20. a 21. století došlo k rekonstrukci parku a jeho charakter byl zásadně změněn na 

výsadbu pouze okrasných dřevin.39 

 

1.2.2 Souhrnná charakteristika informátorů  

Informátory k mé práci byli zástupci městského úřadu, členové chasy, která na hodech 

účinkuje, zúčastnění diváci a pamětnice hodů minulých, přičemž u každé skupiny se lišil typ 

sbíraných dat. Zástupci radnice mi poskytli zásadní informace o počátku obnovení akce, jejím 

organizačním pozadí, též osvětlili své funkce a role během slavnosti. Informátoři ze skupiny 

aktérů mi kromě svých rolí a povinností, které s sebou tyto role nesou, objasnili průběh 

současné postmoderní slavnosti. Prostřednictvím respondentů z řad diváků jsem získala 

představu o poměru účasti rezidentů obce ku účastníkům přicházejícím z jiných částí Brna či 

z jiného města. Pro rekonstrukci hodů minulých, konkrétně v 50. a 60. letech, byly klíčové 

pamětnice a zároveň jejich bývalé aktérky. Pro svůj záměr jsem získala čtyři informátorky 

z městského úřadu, z nichž dvě byly současně pamětnicemi, dvacet členů chasy a čtyřicet tři 

respondentů z řad diváků. 

                                                 
36 Statutární město Brno. Městská část Brno Medlánky [online] [citováno dne 25. 1. 2008]. Dostupné na 
<http://www. eurady.cz/medlanky>. 
37 Fuchs Karel a kolektiv autorů, Medlánky-760 let, Brno 1997, s. 79-96. 
38 Tamtéž, s. 27-38. 
39 Fuchs Karel a kolektiv autorů, 755 let Medlánky, Brno 1991, s. 8. 
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Hlavní informátorka ze skupiny zástupců radnice byla žena mladší střední generace, 

rodačka z jihomoravské obce Poštorná, která zastává post starostky městské části. 

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou 

ukončila v roce 1996. Na radnici začala pracovat v roce 1998 jako sociální pracovnice a poté 

byla v roce 2006 jako kandidátka ODS zvolena starostkou obce.  

Další informátorkou byla žena starší střední generace, rodačka z Medlánek, která na 

úřadě pracuje jako tajemnice. Po vystudování gymnázia působila ve státní správě ve finanční 

sféře (jako účetní, ekonom apod.). Od roku 1990 působí na radnici jako tajemnice. Celkem 22 

let pracovala s místní mládeží ve skautském oddíle, který byl v roce 1970 zakázán a jeho 

činnost se transformovala do pionýrské organizace. 

Informátorky a zároveň pamětnice pracující na městském úřadě byly dvě ženy, jejichž 

profil je následující. 

Pamětnice A 

Pamětnice A se narodila v roce 1942 v Medlánkách a žije zde celý svůj život. Základní 

školu vychodila do páté třídy v Medlánkách, další tři roky docházela do ZŠ v Řečkovicích 

(dnes gymnázium). Na střední školu odborného učiliště dojížděla do centra Brna, kde se 

vyučila na prodavačku. Po ukončení SŠ pracovala ve svém oboru, postupně jako prodavačka, 

vedoucí úseku a vedoucí prodejny, ponejvíce v městské části Řečkovice nebo Královo pole. 

V roce 1965 se provdala, má dva syny a dvě dospělá vnoučata. V roce 2000 vstoupila do 

důchodu. Nikdy nebyla v žádné politické straně, je pouze členkou Komise školství a kultury 

Rady MČ Brno-Medlánky. 

Od dětství byla zvyklá chodit do Sokola, po jeho zrušení navštěvovala TJ Jiskra 

Medlánky. V roce 1958 vznikl v Medlánkách při TJ Jiskra Vojanův divadelní odbor, jenž 

soustředil mladou generaci scházející se v TJ Jiskra. Jako členka Sokola a později TJ Jiskra se 

účastnila medláneckých hodových slavností i dožínek. Asi 15 let vedla v TJ Jiskra Medlánky 

oddíl mladších žákyň. Od roku 1992 se podílí na přípravě hodů, nejprve učila tančit 

Medláneckou chasu, později i mladší děti a od té doby, co se chasa osamostatnila (v roce 

2000), vede kroužek malých dětí, které učí tančit lidové tance. 

Pamětnice B 

Druhou příhodnou informátorku jsem našla v kolegyni a vrstevnici Pamětnice A. 

Pamětnice B se narodila v roce 1943 v Medlánkách a žije zde celý svůj život. Společně 

s Pamětnicí A navštěvovala pětitřídku v obci a poté základní školu v Řečkovicích. Na střední 

škole se jejich cesty rozešly. Pamětnice B vystudovala Střední všeobecnou vzdělávací školu 

v Králově poli (dnes Slovanské gymnázium) a o pár let později promovala na Pedagogické 
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fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova Univerzita), kde vystudovala 

obor Učitelství 2. stupně. Po ukončení VŠ studií dojížděla 8 let za prací do Zbyšova a potom 

do Kuřimi, kde odučila 31 let. V roce 1971 se provdala, má dceru a vnuka. V témže roce 

začala pracovat v Občanském výboru jako tajemnice a to až do roku 1989. V roce 1998 byla 

na dvě volební období zvolena za stranu ČSSD do místního zastupitelstva. Od roku 2004 je 

v důchodu. V roce 2006 vytvořila s několika dalšími členy zastupitelstva samostatnou 

kandidátku sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky. Na MÚ Medlánky v 

současnosti působí v  Komisi školství a kultury Rady MČ Brno-Medlánky.  

Činnost Pamětnice B je provázaná s aktivitami Pamětnice A. Od šesti let se věnovala 

cvičení v Sokole a později v TJ Jiskra Medlánky. Stejně jako Pamětnice A, byla Pamětnice B 

členkou medláneckého divadelního souboru a rovněž se účastnila hodů a dožínek. V době 

středoškolských a vysokoškolských  studií (celkem 8 let) působila Pamětnice B jako 

skupinová vedoucí Pionýru a byla členkou Československého svazu mládeže. Od roku 1992 

spolupracuje s Pamětnicí A ve výuce lidového tance. 

 

 Co se týče zástupců chasy, z dvaceti dotázaných byl poměr mužů a žen 1:1. Věk 

respondentů se pohyboval od 17 do 30 let. Ve věku 17-19 let bylo šest respondentů, ve věku 

20-24 let osm respondentů a ve věku 25-30 let šest respondentů. Z hlediska vzdělání či 

zaměstnání byli čtyři respondenti studenty SŠ (gymnázium, obchodní průmyslovka), šest 

respondentů absolventy SŠ a v současnosti v zaměstnání z toho jeden nezaměstnaný, 1 

respondent absolvent VOŠ, nezaměstnaný, pět respondentů studenty VŠ (ekonomická, 

filosofická, pedagogická, veterinární) a tři absolventi VŠ (medicína, ekonomie) v zaměstnání. 

Jedenáct respondentů bydlí v obci, devět v jiné městské části. Z celkového počtu jsou dva 

respondenti členy Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky. 

S diváky byla provedena pouze anketa, proto ani nebyl zjišťován jejich přesný 

sociodemografický profil. Byla určena věková kategorie a bydliště v obci či mimo ni. Ze 

čtyřiceti tří respondentů bylo dvacet tři žen a dvacet mužů, z toho devět respondentů ve věku 

do 30 let, jedenáct ve věku do 40 let, čtrnáct ve věku do 60 let a devět respondentů ve věku 

nad šedesát let. Dvacet devět respondentů byli obyvatelé obce. 

 

1.2.3 Písemné materiály 

Pro rekonstrukci současné podoby medláneckých slavností pro mne byla zdrojem 

obecní kronika a místní tisk s názvem Medlánecký zpravodaj. Kroniku začal psát v roce 1990 

pan Karel Fuchs a od roku 1992 pokračoval  v záznamech PhDr. Miroslav Vespalec. Kronika 
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si v krátkých sděleních všímá společenských událostí v obci (hodů, ostatků, plesů aj.), 

slavnostních výročí, sportovních událostí, průběhu voleb do místního zastupitelstva, nových 

stavebních projektů v obci, turistických možností atd. Z jejích záznamů jsem čerpala 

především z oddílu společenský život, kde jsem získala strohé informace o datech a průběhu 

hodových slavností. Obecně mi kronika pomohla utvořit představu si o kulturním životě obce. 

Bohužel kroniky ze starších let se ztratili a jejich využití nebylo možné.  

Druhým pramenem, poněkud sdílnějším, byly lokální noviny Medlánecký zpravodaj 

vydávané od roku 1991 místním zastupitelstvem městské části. Na jeho stranách se obyvatelé 

obce dovídají o nových obecních vyhláškách, usneseních komisí Rady městské části, taktéž o 

regionálních akcích všeho druhu, mimo jiné i o hodových slavnostech a další praktické 

informace. Každoročně je zástupcem kulturní komise na stránkách Zpravodaje uveřejněna 

pozvánka na hody s přesným programem a posléze i komentář, jak hody proběhly. Pozornost 

jsem věnovala především těmto článkům, jež mi poskytly přesné informace o scénáři, 

účinkujících a o organizačních změnách akce.  

V neposlední řadě jsem ke své práci využila fotografie pořízené v průběhu akce 

fotografem Martinem Strouhalem, vstupenky a plakát, jež je vyvěšován v blízkosti radnice 

v informační vitríně. Tento materiál tvoří přílohy práce.  

 

1.3 Metodologie    

Dané podmínky byly vhodné pro kvalitativní výzkum, jehož cílem je vytváření 

nových hypotéz a teorií. Prostřednictvím metody přímého zúčastněného pozorování, 

přímých polořízených rozhovorů a anketního šetření jsem se dozvěděla informace o 

průběhu hodové slavnosti a o postojích tří zainteresovaných skupin. Po vyhodnocení 

získaného materiálu jsem pokračovala metodou vzájemné komparace, jež mi umožnila 

shrnout nabyté poznatky a vyslovit dílčí závěry o proměnách tradice v životě města. Celkově 

tato práce představuje mikrosondu do života medláneckého obyvatelstva. 

 

1.3.1 Časoprostorové vymezení terénního výzkumu 

Přímé zúčastněné pozorování hodové slavnosti v Medlánkách proběhlo v době příprav 

a konání hodů, přesněji ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2006 a 20. – 23. 9. 2007. V terénu jsem se 

pohybovala především jako pozorovatel a částečně jako účastník. Členové chasy si byli 

vědomi mé totožnosti. Vstup do skupiny pro mě byl bezproblémový, protože s většinou členů 

se osobně znám. V podstatě jsem se snažila s chasou strávit ty nejdůležitější okamžiky, včetně 

předhodového večerního „stmelování chasy“, kdy se většina aktérů scházela ve společenském 
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centru Sýpka nebo v domě prvního stárka a hlavním tématem hovoru byly hody, což bylo 

z mého hlediska zajímavé – týden před hody žijí aktéři jenom touto akcí, skoro o ničem jiném 

nemluví, přemítají, co je ještě potřeba zařídit, vzpomínají na okamžiky minulých ročníků a 

obecně projevují kladný vztah k slavnosti. Dále jsem se účastnila tanečních nácviků, 

vybudování prostoru pro slavnost v Zámeckém parku a samozřejmě jsem sledovala celý 

průběh samotných hodů. Ve čtvrtek jsem s chasou vyrazila do blízkého lesa, kde se kácel 

strom pro máju a poté se odvezl do parku. V pátek jsem byla přítomna zdlouhavému 

manuálnímu  stavění máje a také jsem navštívila dívky při zdobení rozmarýnů. Během 

dopoledne prvního hodového dne jsem se zapojila do zvaní obyvatel sídliště Jabloňová, které 

obchází celá chasa společně a potom jsem se přidala k jedné menší skupince, která směřovala 

do „starých“ Medlánek. Při jednotlivých zastávkách jsem sledovala způsob, jakým chasa zve, 

nakolik je vítaná či naopak, zda dochází k odmítnutí. V průběhu odpolední a večerní části 

hodů v areálu Zámeckého parku jsem sledovala věkové složení diváků, odhadem jejich počet 

v závislosti na programu (při slavnostním zahájení, vystoupení okrojovaných dětí a  chasy a 

večerní zábavě pod májou), jejich reakce na jednotlivá vystoupení, účast chasy na zábavě a 

její další aktivity. Následující den jsem se zúčastnila dopolední hodové mše ve společenském 

centru Sýpka a poté jsem u jedné ze stárek sledovala její přípravy na průvod. Po poledni jsem 

se připojila ke stárkům a dlouhému průvodu, s nímž jsem prošla všechna čtyři zastavení 

s vyzvedáváním stárek. Zajímal mě především způsob, jakým je dívka „vyzvednuta“, 

opakované užívání ceremoniálních frází, jak stárek dívku hledal po domě a domácí se mu 

zatím snažili „podstrčit“ jinou dívku. Také mě zaujala hraná pečlivá kontrola stárků, zda 

dívka je ta pravá, má-li upravený kroj, připraveno pohoštění a zaslouží-li si být stárkou. 

Zároveň jsem zaznamenávala složení okrojovaného průvodu a diváků, jakožto i jejich reakce, 

popřípadě zapojení do tance. Po několika hodinách průvod dojel do parku, proběhlo 

vystoupení chasy a následovala zábava pod májou. Po celou dobu, až do slavnostního 

ukončení hodů jsem se pohybovala v areálu parku, sledovala divácké složení, činnosti chasy a 

atmosféru blížícího se konce slavnosti.    

 

1.3.2 Přímé polořízené rozhovory  

Rozhovory se zástupci městské části a chasou proběhly ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2006 

a 20. – 23. 9. 2007 v Medlánkách. Nejvýhodnější se zdála metoda přímých polořízených 

rozhovorů, při níž má tazatel seznam témat, popřípadě otázek, jež je nutné v rámci rozhovoru 

probrat. Návod tazateli zajistí, že se dostane ke všem vybraným okruhům a navíc může měnit 

pořadí a formulaci otázek, reagovat na odpovědi, čímž se může měnit jeho hypotéza. 
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Techniku záznamu jsem prováděla v drtivé většině pomocí diktafonu. Z etických důvodů jsem 

vždy měla ohled na  odmítavý postoj respondentů odpovídat na mé otázky či na ostýchavost 

při použití diktafonu. V tom případě, pokud jinak respondent souhlasil s interview, jsem 

rozhovor zaznamenala písemně, bezprostředně po jeho ukončení. Všichni dotazovaní byli 

upozorněni, že informace, které mi sdělí, budou použity pouze za účelem napsání bakalářské 

práce zabývající se hody v Medlánkách. Při kladení otázek jsem se soustředila na jejich 

srozumitelnost, aby respondenti mým otázkám dobře rozuměli a chápali je.   

 

Přímé polořízené rozhovory se starostkou a tajemnicí městského úřadu (dále jen 

MÚ) se odehrály na radnici ve dnech  21. a 22. 9. 2007. Pro respondentky jsem měla 

připravenou strukturu otázek, jejichž první okruh se soustředil na roli, úlohy a povinnosti 

městského úřadu v organizaci slavnosti. Jejich cílem bylo zjistit nakolik velký je podíl radnice 

s přípravami hodů, do jaké míry zasahuje do programu, vztah k Medlánecké chase a jakým 

způsobem je akce financována, popřípadě jaká je její celková suma vzhledem k rozpočtu 

městské části. Další část otázek směřovala k významům, jež zástupkyně městské části hodům 

přičítají. Zajímala jsem se o důvody, jež vedou MÚ k pořádání a podporování akce. Poslední 

tématický okruh se zabýval otázkami chápání pojmu tradice, symboliky slavnosti a postojem 

k současným hodům z hlediska jejich původnosti. Oba rozhovory trvaly necelou hodinu. 

Dne 22. 9. 2007 jsem provedla rozhovory se dvěma členkami Kulturní komise MÚ, 

které jsou zároveň pamětnicemi hodů let minulých a vedoucími tanečního kroužku malých 

dětí, které na hodech vystupují. Sešly jsme se v prostorách společenského centra Sýpka 

s oběmi informátorkami současně. Přizvat Pamětnici B byl nápad její kolegyně, která se 

nejprve cítila nejistá, zda je mi ochotná rozhovor poskytnout. Šlo však pouze o počáteční 

nervozitu a ostych, které byly během chvíle prolomeny. Přítomnost Pamětnice B byl nakonec 

výhodou, protože ženy si byly nápomocné při doplňování svých zkušeností a vzpomínek. Pro 

tento rozhovor jsem měla připraveno několik okruhů otázek, jejichž pořadí jsem musela občas 

měnit, protože respondentky měly tendenci přecházet samy od sebe k dalšímu tématu, a proto 

jsem musela klást upřesňující otázky nebo se vracet k těm, které nebyly zodpovězeny. 

Z hlediska rekonstrukce hodů byly nejdůležitější otázky vztahující se k podobě hodů v 50. a 

60. letech. Jejich záměrem bylo zjistit co nejpřesnější scénář hodů, na nichž obě respondentky 

účinkovaly. Tento popis mi pak posloužil k porovnání se současnou podobou slavnosti. Za 

důležité jsem považovala otázky týkající se významu, jež měly hody pro respondentky 

v minulosti a jaký mají dnes. V dalších otázkách jsem věnovala pozornost jejich současné 

činnosti v Kulturní komisi a vedení tanečního kroužku. Tázala jsem se na důvody, které je 
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k těmto aktivitám vedou. Také těchto informátorek jsem se ptala na pojem tradice a názor na 

původnost hodů v Medlánkách. Celý rozhovor trval asi hodinu a půl. 

 

Přímé polořízené rozhovory se členy Medlánecké chasy proběhly ve dnech 27. 9. - 

1. 10. 2006 a 20. – 23. 9. 2007 na různých místech – například ve společenském centru Sýpka, 

v době tanečních nácviků, v zasedací místnosti budovy radnice, kde dívky připravovaly 

ozdoby na máju a rozmarýny, v parku, v jehož prostorách pracovala převážně pánská část 

chasy či přímo během hodů. Vždy byl však přítomen pouze vybraný respondent a ačkoli byla 

místa rozhovorů různě rušná, poodešli jsme vždy do ústraní, aby dotazovaný nebyl ničím 

rozptylován. Z celkového počtu členů jsem vybírala zastoupení obou pohlaví, všech věkových 

skupin i funkcí. Interview nikdo neodmítl a občasná počáteční nervozita z nahrávání se rychle 

vytratila.  

K rozhovoru jsem měla opět připraveno několik tématických okruhů otázek. V první 

části rozhovoru jsem se věnovala otázkám o důvodech účasti respondentů, jejichž záměrem 

bylo zjistit proč se mladý člověk v dnešní době obléká do kroje a tančí lidové tance.  K této 

sekci patřil též dotaz na význam akce pro respondenta. Další část otázek byla namířena na 

symbolika slavnosti a kroj. Snažila jsem se zjistit, nakolik mají účastníci povědomí o příčině 

konání hodů či odkud pochází kroj, který mají na sobě. Na tuto část navazovaly otázky 

k pojmu tradice a jestli je uplatňována při současných hodech. Na závěr jsem se respondentů 

ptala na reakce rodiny a přátel. Úmyslem bylo zjistit, zda jsou tito mladí lidé podporováni 

svými rodinami nebo zda je účast na hodech rodičovským přáním. Mimo jiné jsem 

zaznamenávala, kolik let se respondent hodů účastní, jaké zastával role, jak se na akci 

připravuje a co je ochoten pro účast na hodech udělat. Interview trvalo v průměru dvacet až 

čtyřicet pět minut. Dohromady jsem hovořila s dvaceti aktéry.  

 

1.3.3 Anketní šetření 

Rozhovory s diváky byly provedeny formou ankety ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2006 a 

22. – 23. 9. 2007, tedy v době konání hodů, přesněji v průběhu programu v Zámeckém parku i 

během průvodu obcí. Informátoři z řad diváků byli vybírání zcela náhodně, přičemž jsem se 

snažila, aby vybraný vzorek zahrnoval všechny věkové kategorie a zároveň byla zastoupena 

obě pohlaví ve stejném poměru. Každému oslovenému jsem se představila a vysvětlila mu 

záměr našeho hovoru a ujistila jsem ho o respektování jeho soukromí. Přesto se mi poměrně 

hodně rozhovorů nepodařilo uskutečnit nebo plnohodnotně dokončit, a to především ze dvou 

důvodů: prvním byla nedůvěřivost a nervozita sdělit mi požadované informace a druhým 
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důvodem byla s přibývajícím časem náročnost akce na diváka z hlediska konzumace 

alkoholu. Vzhledem k této zkušenosti jsem se rozhodla udělat s diváky pouze kratší anketu, 

které přestože chybí úplný sociodemografický profil, plně splňuje můj záměr zjistit divácký 

postoj k akci.  

Pro respondenty jsem měla připravený obecný plán otázek, jejichž pořadí jsem 

průběžně přizpůsobovala odpovědím respondentů. Na úvod jsem každému pokládala otázku, 

jak hodnotí medlánecké hody. Poté jsem pokračovala otázkami, jež se týkaly symboliky hodů, 

důvodu účasti, pokolikáté přišli akci navštívit a jak se o ní dozvěděli. Také jsem zjišťovala, 

zda divák je obyvatel Medlánek, jestli na hodech účinkuje někdo z jeho příbuzných/přátel, 

popřípadě pokud má osobní zážitek z podobné akce. Zajímala jsem, jaký má divák názor na 

tradici a co si pod pojmem představuje. Délka rozhovorů se lišila na ochotě informátorů, 

průměrná doba byla pět až patnáct minut. Celkově jsem provedla čtyřicet tři rozhovorů.  

 

1.3.4 Komparace 

Metodu komparace jsem použila pro závěrečné shrnutí nasbíraných dat. Jednak jsem 

porovnávala podobu hodů podle vyprávění pamětnic se současným scénářem, přičemž jsem 

zjišťovala odlišnosti v organizaci hodů, protagonistech, místu konání, počtu aktérů, krojích, 

ozdobách, tanci, provozovaných zvycích během akce atd. U pamětnic jsem dále hledala 

rozdíly ve významu hodů v současnosti od významů, které pro ně měly hody dříve.  

Druhým objektem komparace byly významy, jež tři zkoumané skupiny slavnosti 

přičítají. Každá skupina deklarovala několik významů, u nichž jsem zkoumala, zda se mezi 

sebou shodují či nikoliv a jakou jim jednotlivé skupiny přikládají důležitost.   
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2. Historicko-etnografický nástin oblasti na základě odborné literatury 

2.1 Charakteristika brněnského regionu  

Brno a jeho přilehlé okolí se vlivem průmyslové revoluce na počátku 19. století stalo 

významným centrem nejen na Moravě, ale i v celkově v českých zemích. Ve městě se začala 

soustředit řemesla a obchod, stalo se hospodářským, politickým a kulturním sídlem a mělo 

velký vliv jak na své široké okolí tak i na Moravu.40 Městská aglomerace se od konce 18. 

století a během 19. století v několika etapách rozrostla. V roce 1850 se původní město 

v hradbách spojilo s nejbližšími ulicemi, čtvrtěmi, samostatnými osadami a vesnicemi. 

Jednalo se zejména o oblasti, kde vyrůstaly průmyslové podniky, manufaktury a výrobny, ale 

také o samostatné obce zemědělsko-průmyslového charakteru. Vrcholem tvorby velkoměsta 

bylo v roce 1919 připojení starých zemědělských obcí, mezi něž patřily také Medlánky. Za 

vnitřní Brno bylo v této době považováno historické jádro a části připojené v roce 1850, obce 

připojené za první republiky byly označovány jako předměstí. Finální podoba Velkého Brna 

byla utvořena v šedesátých letech 20. století, kdy bylo s městem spojeno ještě čtrnáct obcí.41  

Tímto vývojem se kulturní obraz Brna formoval i komplikoval. V  rozvíjejícím centru 

se formovala jeho městská kultura, na niž měl vliv přísun obyvatelstva hledající práci a také 

početné německá menšina. V předměstských vesnicích si jejich obyvatelé v podstatě až do 

počátku 20. století uchovávali  povědomí o starých vesnických tradicích. Jejich život se řídil 

v pracovním a časovém rytmu dle zemědělských činností, z nichž vyrůstal i systém výročních 

obyčejů a tradic. Rozvoj průmyslu a vytvoření nových pracovních příležitostí ve městě byly 

důležitým činitelem formování společenského života v těchto lokalitách. Zesiloval se počet 

dělníků, dojíždějících za prací do města, čímž byl narušen relativně homogenní zemědělský 

způsob života. Častější střety s městskou kulturou umožnily srovnání s místními tradicemi a 

například ve sféře oblékání či obyčejů docházelo k napodobování městských vzorů. Jedním 

z nich bylo i zakládání různých spolků s tělovýchovným a kulturním zaměřením, které pak ve 

značné míře ovlivňují společenský a kulturní život a životní rytmy lokálního společenství, 

zprostředkovávají soudobé jevy městské kultury, přinášejí nové jevy společenského života. 

Stojí  i v pozadí obnovování, rozvíjení, využívání lidových tradic, zvláště obyčejových, 

ovlivňují tradiční nebo s tradicí spojené projevy a podmínky jejich působení. Nositelem těchto 

nových společenských aktivit a modernizačních trendů je především řemeslnicko-

živnostenská a dělnická vrstva, spolu s místní inteligencí. Snahy o uspokojení kulturních 

                                                 
40 Sirovátka Oldřich, Povaha a kořeny lidové kultury na Brněnsku, In: Město pod Špilberkem, Brno 1993, s. 8. 
41 Bočková Helena, Vytváření národopisné stratifikace Brna, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav 
Frolec, Uherské hradiště 1990, s. 59-68. 
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potřeb se odrazily ku příkladu v pořádání hodových slavností, které se v některých místech 

držely dokonce dvojí, dělnické a selské. Na hody, u nichž se ustálila místní přízviska 

(komínské, jundrovské, husovické, „koláčové“ hody v Komárově) byly příležitostí setkávání 

měšťanů s vesnickým obyvatelstvem.42 

Označení Brněnsko je nelidové, umělé pojmenování oblasti mezi Horáckem s 

Podhoráckem, Hanou, hanáckým Slováckem a novoosídleneckým pohraničním pásmem. Jako 

název národopisné oblasti se objevuje až ve 20. století. Můžeme jej chápat v dvojím 

významu: jako město Brno s nejbližším okolím nebo lze uvažovat o tzv. širším Brněnsku, jež 

bývá ztotožňováno se střední Moravou. Nejedná se o homogenní národopisnou oblast, spíše 

naopak - mísí se zde více kulturních prvků. Bezprostřední okolí zprůmyslovělého Brna tvoří 

jakousi indiferentní enklávu s několika výraznějšími obcemi, jež jsou národopisně výrazné a 

svérázné - např. Líšeň, která si uchovala svoji někdejší rázovitost ještě hluboko do 20. 

století.43 V lidové kultuře Brněnska se odráží vlivy všech sousedících oblastí, nejsilněji lze 

zaznamenat příbuznost s regionem Hané a hanáckých Slováků.44  

Sbližování brněnského regionu s Hanou je patrné v několika oblastech. Typ obytného 

domu a hospodářského stavení jsou totožné se stavbami na Hané, nebo na blízkém hanáckém 

Slovácku. Stejně tak v oblasti Brna najdeme typickou řadovou, ulicovou zástavbu s 

přízemními domy, které jsou obráceny svojí delší stranou k návsi nebo k silnici. Stavebním 

materiálem byla nejčastěji hliněná nepálená cihla „kotovice“, později i pálená cihla.45 

Jak dokládá nejstarší nástrojové složení lidových muzik Brněnska, jde opět o 

podobnost s Hanou. K tanci hrával dudák, nebo seskupení sestávající z dudáka a jednoho až 

dvou houslistů, doplněné malým cimbálem. Z poloviny 19. století je doložena muzika složená 

ze dvou houslí, dvou klarinetů a cimbálu.Později hrávala k tancům odpoledne dechovka a 

večer na sále „štrajch“.46 

V 17. a 18. století pronikl do brněnského regionu z Hané tanec nazývaný podle místa 

svého vzniku hanácká nebo také hanácký tanec cófavá. Brzy a se stal i na Brněnsku 

nejrozšířenějším tancem, oblíbeným širokými lidovými vrstvami. Hanácká se postupně 

diferencovala do několika podob, vláčitá, a postupně splývala s tancem sousedská. Kromě 

                                                 
42 Navrátilová Alexandra, Úloha městského centra při formování kulturního a společenského života 
v příměstských oblastech, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav Frolec, Uherské hradiště 1990, s. 69-75.  
43 Jeřábek Richard, Morava a Slezsko-etnický a etnografický obraz Brněnska, In: Etnografický atlas Čech, 
Moravy a Slezska IV., ed. Jiří Woitsch, Praha 2004, s. 45-46.  
44 Jelínková Zdenka, Národopisné slavnosti Brněnska, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav Frolec, 
Uherské Hradiště 1990, s. 283. 
45 Žůrek Zbyněk et al., Národopisné regiony Čech a Moravy [CD-ROM], Praha 2004.  
46 Tamtéž. 



 21 

těchto se tančila řada tanců figurálních (hulán, kozácká, zahradnická, kalamajka, kanafaska, 

židovská, aj.) a tanečních her (pometlová, hubičková, Eliška).47 

Na počátku 20. století byla tradiční venkovská kultura stále živá. Zájem o lidové 

tradice se přesunul výrazně do oblasti etnografie, tvůrčím způsobem se jich ujímají umělci. 

Na jejich vývoj mělo vliv období první světové války, jež způsobilo přerušení kontinuity 

mnoha obyčejů a dovršilo zánik některých jevů, jež se vytrácely již koncem 19. století. Zánik 

mnoha obyčejů je naopak doprovázen rozvojem nových obyčejových slavností jako 

kolektivních činitelů v obcích (zejména hody, dožínky) a předváděním folklorních ukázek na 

novodobých národopisných slavnostech. Hospodářská a sociální situace pozměnila funkci 

obyčejů do formy reprezentace kolektivů. Nositeli tradice se stávají místní spolky nebo 

mládežnické organizace.48 

Po první světové válce se v Brně a v brněnských předměstích staly oblíbené tzv. 

slovácké hody v kyjovských krojích, které se konaly jako hody mladé, zatímco jako staré 

byly označovány domácí hody v místních krojích. 49 Kromě Slovácka se brněnští občané 

začali zajímat o další národopisné oblasti Moravy – o Valašsko a Hanou. Tance, písně a 

zvyky se dostávaly do povědomí díky krúžkům (nejvýznamnějším je Slovácký krúžek, který 

existuje dodnes), jež byly zakládány studenty a příslušníky inteligence pocházející z těchto 

regionů.50 V bývalých příměstských obcích (Komín, Jundrov, Bystrc apod.) se udržovaly 

různé slavnosti výročního cyklu, které jednak představovaly místní tradice a zároveň se vedle 

projevů lokálních projevovaly prvky přejaté z jiných národopisných oblastí. 51 

Období po druhé světové válce je mnoha autory označováno jako „skutečný soumrak 

lidové kultury“. V literatuře zaměřené na mapování výskytu folkloristických jevů si můžeme 

povšimnout, že si autoři článků stěžují na úbytek lidových tradic či výročních obyčejů. V této 

době nastává další vlna folkloristického hnutí, která se snaží tradice venkova zachytit a 

organizovaným pěstováním udržovat při životě. Lidová kultura je, podobně jako za první 

republiky, využívána k upevnění myšlenek o socialistickém blahobytu politické strany té 

doby. Jisté složky brněnské lidové kultury se na příměstských vesnicích nadále udržely. Na 

práci brněnských souborů stojí za povšimnutí jejich repertoárové zaměření, které se 

                                                 
47 Tamtéž. 
48 Tomeš Josef, Společenská funkce lidových obřadů a obyčejů a její změny v životě současných generací, In: 
Premeny l´udových tradicií v súčasnosti, Bratislava 1977, s. 126-136. 
49 Jelínková Zdenka, Národopisné slavnosti Brněnska, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav Frolec, 
Uherské Hradiště 1990, s. 283-287. 
50 Pospíšilová Jana – Toncrová Marta, Brno a Brněnsko v práci souborů a lidových písní a tanců, In: 
Národopisné aktuality, roč. XXV, č. 2, 1988, s. 92. 
51 Tamtéž, s. 93. 
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orientovalo na Valašsko, Hanou, Slovácko a Slovensko a nepreferovalo projevy brněnského 

regionu. Kroje, písně, tance, zvyky ze jmenovaných oblastí získaly převahu nad místními 

tradicemi.52  

Od roku 1990 se lidová kultura dostala na okraj hlavního kulturního proudu a 

přetvořila se do podoby uměleckého, společenského a komerčního folklorismu, jehož 

můžeme být svědky v několika městských částech Brna – jsou to různé přehlídky, slavnosti, 

průvody apod.53 Jedná se především o ty městské části, které byly před vznikem Velkého 

Brna zemědělsky založené vesnice. I když se vzhled těchto bývalých dědin značně změnil 

necitlivou panelovou výstavbou, můžeme kolem návsí s kostelem či zvonicí nalézt ještě 

starou řadovou zástavbu. Místní tradice lidové kultury se zde v postmoderní formě odehrávají 

dodnes. Dochází k obrodě pocitu lokální identity a národopisných zvyklostí v částech Brna, 

jež bývaly dříve samostatnými obcemi (např. Šlapanice, Jundrov, Komín, Medlánky, Tuřany, 

aj.).54 Udržují se zejména výroční obyčeje – ostatky, velikonoční pomlázka, hody a bály, 

někteří lidé ještě uchovávají po svých předcích kroj.55  

 

2.2 Brněnsko jako předmět zájmu národopisců 

Velká průmyslová města a jejich okolí nebývala středem zájmu národopisců do té 

míry jako vesnické prostředí. Nicméně už v polovině 19. století se objevují práce některých 

badatelů, věnovaných otázce života obyvatel měst. Brnu a jeho vesnickému okolí věnoval 

soustavnou pozornost František Sušil, jak to dokládají jeho písňové edice. Folklorní dění 

tohoto území bylo dále zachyceno v díle Františka Bartoše. V největší ze tří jeho sbírek 

lidových moravských písní je jich zachyceno více než 2000. Tuto sbírku vydal ve spolupráci s 

Leošem Janáčkem. Ve své studii Líšeň si všímal sociálních vztahů na moravské vesnici, jejíž 

způsob života výrazně ovlivnila blízkost velkého města. Lucie Bakešová se zajímala 

především o lidové tance a zvyky. Na Brněnsku a později i jinde se jí podařilo zachytit a 

popsat letnicové obchůzky dívek s obřadním tancem královničky.56 V letech 1891–1893 

spolupracovala s Leošem Janáčkem a Františkou Xaverou Běhálkovou na vydání tří sešitů 

Národních tanců na Moravě. S Leošem Janáčkem dále organizovala a vedla nácvik výpravy 

                                                 
52 Sirovátka Oldřich, Povaha a kořeny lidové kultury na Brněnsku, In: Město pod Špilberkem, Brno 1993, s. 17-
18. 
53 Tamtéž. 
54 Pospíšilová Jana – Toncrová Marta, Brno a Brněnsko v práci souborů a lidových písní a tanců, In: 
Národopisné aktuality, roč. XXV, 1988, č. 2, s. 93. 
55 Kovářů Věra, Brněnská předměstí a jejich vztah k městu v 19. a 20. století, In: Slovenský národopis, 1987, s. 
429-436. 
56 Pospíšilová Jana - Toncrová Marta, Brno a brněnsko v práci souborů lidových písní a tanců, In: Národopisné 
aktuality, roč. 15, 1988, č. 2, s. 91-98. 
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z Brněnska na moravských lidových slavnostech v rámci Národopisné výstavy 

Českoslovanské v roce 1895. V roce 1914 se organizačně podílela na přípravě Moravského 

roku v Brně.57 Významnou sběratelkou lidových písní byla také Františka Kyselková, která 

zapsala přes 1600 písní z Podluží, Hané, Brněnska a z Drahanské vrchoviny. V souvislosti 

s přípravami na Národopisnou výstavu v Praze byla na Brněnsku vyvinuta velká národopisná 

aktivita. 

Výrazný vztah k lidové kultuře se projevil v činnosti České agrární strany (založena 

v roce 1899). Agrární strana využila lidovou kulturu při prosazování svých idejí na vesnici. 

Agrární mládež pak podporovala obnovu dožínek, konopnické, honění krále, hodů, máje, 

vynášení smrti aj. a zapojovala je do slavností, kde vystavovala i sebraný etnografický 

materiál (například kroje). Lidové obyčeje získaly aktivitami agrární strany nejen výchovné, 

společenské a umělecké poslání, ale staly se základem politické ideologie agrarismu. Nadto 

jimi dorost získával finanční prostředky k podpoře činnosti své i samotné politické strany.58  

Folklorismem, jeho podobami, funkcí se zabýval například Oldřich Sirovátka, 

Alexandra Navrátilová, Drahomíra Stránská, jejichž příspěvky najdeme jak 

v samostatných monografiích tak v mnoha příspěvcích do různých odborných periodik. O kroj 

brněnského venkova se zajímala Miroslava Ludvíková a Vlasta Svobodová. K poznání 

lidových tanců a dětských her brněnského regionu přispěla Zdenka Jelínková. Své početné 

sběry publikovala nejvíce v metodických materiálech vydávaných pro potřeby souborů. 

Vyjmenovaní autoři se folkloristickými jevy zabývají především popisným způsobem a 

kriticky z hlediska neautentičnosti jevů. Přesto je jejich postoj spíše kladný, vyhledávají 

lokality, kde se tyto jevy objevují a mapují je.  

 

2.3 Moravské hody: průběh a význam ve světle odborné literatury 

Následující popis moravských hodů je obecný, vychází z různé literatury, která byť 

není časově jednotná, naopak ukazuje, že i když mají jednotlivé knihy od sebe odstup i 

padesát let, popis je pokaždé nadčasový.  

Hody, na západní Moravě a v Čechách posvícení, se slaví v různých obdobích roku, 

obzvlášť na podzim.59 „Jarní sú víc na parádu, podzimní tak pro tech starých, tí si rači dobře 

                                                 
57 Český hudební slovník osob a institucí [online], c2002, [citováno 29. 4. 2008]. Dostupné na 
<http://www.musicologica.cz/slovnik >.  
58 Jiráček Antonín, Místo a úloha lidové kultury v ideologii České agrární strany, autoreferát vypracovaný 
v Československé akademii věd, Praha 1989, s. 1- 9. 
59 Pejml Karel, Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách, Praha 1941, s. 93. 
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popijú, na podzim je tej drůbeže a někdy aji vínečka do heku.“60 Z pohanského obyčeje 

oslavování konce sklizně spolu se snahou poděkovat vyšším bytostem za zdárnou úrodu a 

přinést jim oběť se vyvinula podzimní slavnost na památku světce, jemuž byl zasvěcen 

kostel.61 Církevní oslavy vázané na posvěcení kostela se přirozeně spojily se starými obřady 

zemědělců do jediné slavnosti. Hody jsou příkladem synkretismu, filosofického i praktického 

propojení několika nosných hodnot. Označení hody napovídá, že se jedná o pozemské 

požitky, bylo po žních, byl dostatek potravin.62 Na hody byli zváni přespolní přátelé a známí, 

na Valaších se jim posílali hodové koláče „zvance“. Poslat toto předhodí se mezi příbuznými 

pokládalo za slušnost a ti, jimž se ho nedostalo si stěžovali: „Už nám ani předhodí neposlali, 

nestojá o nás.“63 Návštěvy se oplácely, takže v očích vrchnosti četnost hodů odváděla 

poddané od práce. Proto císař Josef II. nařídil slavit v celé monarchii pouze jedno posvícení 

při svátku svatého Havla. Češi však panovníkovo nařízení nerespektovali úplně a dál slavili 

místní hody a navíc i císařské. Rozlišení se odrazilo i v pojmenování staré a nové hody nebo 

též domácí a císařské. Hody představují soubor obyčejů, zábav a her, uklizený dům, hosty, 

napečené domácí koláče a vůbec vydatné jídlo. V tuto dobu se vyplácela čeledi celoroční 

mzda, často se konaly svatby, protože bylo všeho dostatek – peněz i potravin. Do obce se 

sjížděli kramáři a cukráři se svým zbožím,  kolotočáři, komedianti, kteří na návsi předváděli 

svá čísla.64 

V centru pozornosti byly obřady spojené s dospělou mládeží. „Týdeň lebo čtrnáct dní 

před hody, zahráváme hody, máme muziku a večír volíme stárků. Nekdy jednohlasně, nekdy 

dáváme hlasy. Indá byli všady štyrí stárci, včil sú nekde enom dvá.“65 Vesnická chasa si 

v různém období v roce, často před hody, volila své předáky, kteří pak po celý rok za chasu 

zodpovídali. Hlavní slovo měl první stárek, který zahajoval tanec pod májí a řešil spory 

v chase. Nejprve byl zvolen první stárek, který pak zvolil své pomocníky. Stárci si pak sami 

vybrali své stárky, každý svou milou, ale museli jejich rodiče požádat o svolení. Každá stárka 

zdobila svému stárkovi klobouk. Stárkování bylo pokládáno za velkou čest, avšak nijak 

levnou.66 „Děvčata se tuze těšívajú celej rok na ty hody. Hospodyně zažijú dosť s těma 

hodama. Kde co musí být zalíčený, děvčata chcú mět kde jakú sukňu napiglovanú a nachystat 

musijá jak na svatbu. No ja, ono to taky neco stóji, nekterá má třeba za sedmdesát zlatých 

                                                 
60
 Šebestová Augusta, Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky, Praha 1947, s. 154. 

61 Stránská Drahomíra, Výroční obyčeje, In: Československá vlastivěda II. Národopis, Praha 1936, s. 291-292. 
62 Langhammerová Jiřina, Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy, Praha 2004, s. 205. 
63 Bartoš František, Deset rozprav lidopisných, Olomouc 1906, s. 34. 
64 Jančář Josef, Vlastivěda moravská. Lidová kultura na Moravě, Brno 2000, s. 159, 202. 
65 Šebestová Augusta, Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky, Praha 1947, s. 154. 
66 Jančář Josef, Vlastivěda moravská. Lidová kultura na Moravě, Brno 2000, s. 159, 202. 
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šatů, to može mít tálek za ty peníze.“67 V neděli chystala první stárka oběd pro všechny stárky 

i muzikanty. Postavení stárků nad ostatními šohaji se na první pohled odráželo ve zdobnějším 

oblečení. Pravomoc prvního stárka navíc označovala ozdobená šavle, právo či prapor. Stárky 

se od ostatních děvčat odlišovaly úpravou kroje a vlasů. Během hodů byla chasa „obcí 

v obci“, od obecních představitelů jim byly předány pravomoci nad obcí a chasa pořádala a 

vedla celou hodovou zábavu.68 

Místem pořádání zábavy byl hostinec a prostranství kolem něj, kde stála ozdobená 

mája. V hodovou sobotu ji stárci dovezli do vsi, kmen až po vršek oklestili a oloupali kůru. 

Vršek máje stárky zdobily fábory, červenými jablky, šípky, zavěšoval se na něj i ozdobený 

věnec, dřevěný kříž či červený šátek darovaný od první stárky prvnímu stárkovi. Když byla 

mája nachystána, bubnovalo se po vsi, že se bude stavět, aby každý přišel pomoci. Za pomoci 

žebříků a provazů byla pak mája postavena a po předání práva se pod ní mohlo tančit.69 

Samotné posvícení netrvalo dlouho, obvykle dva až tři dny. Hlavním dnem byla 

neděle s bohoslužbou k uctění světce a odpoledne začínala zábava v hospodě a pod májou. Na 

zábavu zvala chasa celou obec. V doprovodu muzikantů obcházela jednotlivé domky a zvala 

domácí, aby se přišli pobavit pod máju. Obchůzka měla jak společenský tak ekonomický cíl. 

Chasa za zpěv a zvaní vybírala peníze a naturálie, z nichž si pak uspořádala pohoštění. I 

během dalších dnů probíhaly zvyky a zábavy. V pondělí se sloužila zádušní mše za mrtvé, na 

které se vzpomínalo při všech významných svátcích. Odpoledne probíhala nejbujnější část 

posvícení – utrácení zvířete. Po průvodu byl nad zvířetem pronesen soud, zvíře popraveno a 

za vybrané peníze z obecenstva bylo pro všechny upečeno. Tento zvyk měl různé podoby a 

přes řadu kritik a zákazů se ještě v 19. století udržoval, i když jen místy a nekrvavou 

formou.70 

Na své hody byla každá vesnice pyšná a pokládala ty své za nejlepší, nejveselejší a 

nejbohatší v širokém okolí. Při návštěvách se porovnávalo, kdo má více nažehlené stárky, 

statnější mládence, sladší víno a chutnější koláče. „Bóže, nekterý ty děvčata v tech druhých 

dědinách myslijú, že nad jejich hody néni. My sme s mojú kamarádkú byly všelickde na 

hodech, abychme teda viděly samy, jak je to tam. Ale kde! Jakživ nejsú nikde ty hody tak 

veselunký jak u nás. Nekde je hrstka chlapců, u nás je jich celej húf. Nekde zas ty stárky 

                                                 
67 Šebestová Augusta, Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky, Praha 1947, s. 154. 
68 Bartoš František, Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy 1892, Zlín, 2006, s. 59. 
69  Tamtéž. 
70 Jančář Josef, Vlastivěda moravská. Lidová kultura na Moravě, Brno 2000, s. 159, 202. 
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nemajú ty šaty tak svedený jak u nás a nekde je to všelijaký. Já dycky říkám, že u nás sú ty 

hode nejpěknější.“71    
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3. Rekonstrukce medláneckých hodových slavností na základě výzkumu 

3.1 Podoba medláneckých hodů v 50. a 60. letech dvacátého století podle vyprávění 

pamětníků 

Rekonstrukce scénáře hodů v 50. a 60. letech čerpá z přímých polořízených rozhovorů 

se dvěma informátorkami, které byly od svých dětských let do hodů zainteresovány.72 Znají se 

navzájem od dětství, asi v šesti letech se začaly věnovat tanci, pamatují, že byl nedostatek 

chlapců, takže dívky tancovaly v chlapeckém kroji. Jako dívčí kroj bylo tenkrát zvykem nosit 

tzv. českou dívku (červená sukýnka, halenka, rukávky a černá kordulka). Starší chasa si 

oblékala kyjovský kroj. Pamětnice A ho má dodnes doma a pamětnice B uchovává kroj, který 

si sama v patnácti letech šila a vyšívala. Účastnily se jednak zářijových hodů a zároveň i 

dožínek, které se konaly v srpnu. Jejich zájem o hody nebyl náhodný, rodiče pamětnice A byli 

členy Sokola a několik let na slavnosti tančili, otec pamětnice B byl muzikant, jež hrál 

v hodové kapele.  

Hody v obou ženách silně vyvolávají vzpomínky na mládí a především na Sokol, který 

hodovou slavnost v té době organizoval. Každý týden cvičit v Sokole pro ně bývalo pravidlem 

a náplní volného času. Než se obě provdaly účinkovaly na hodech jako řadové tanečnice i 

jako stárky. V roce 1972 nastala dvacetiletá pomlka, hody se nedělaly, podle názoru obou 

bývalých aktérek nebyl nikdo, kdo by je mohl pořádat. 

„Když naše generace odrostla, když jsme se povdávaly, to přišla ta pomlka a pak 

pokračovala další generace, poslední hody byly v sedmesátým druhým, tak nějak a pak až 

v devadesátým druhým. Nebyl zájem. Co byli po nás, ti už neměli zájem. Vždycky je potřeba 

parta lidí, která se o to postará.“ (pamětniceB) 

Tanci a pohybu se věnovaly v podstatě celý život, po zrušení Sokola společně působily 

v Tělovýchově Jiskra Medlánky. V roce 1992 začaly na žádost starosty s výukou lidových 

tanců, aby se při příležitosti 755 let oslav Medlánek společně s radnicí podílely na přípravě 

hodů a naučily medláneckou mládež tančit úvodní besedu.73 Zájem o tanec se postupně 

rozšířil nejen mezi starší mládeží, ale i mezi mladší a malé děti. V roce 2000, po nástupu 

nového hlavního stárka, se chasa osamostatnila, nácviky vedl první stárek, který během svého 

stárkovacího období podstatně změnil jak podobu hodů, tak i způsob jejich organizace. Tak 

vznikl kroužek pro menší děti, jehož vedení převzaly, ale jak ony samy tvrdí, jsou spokojené, 

                                                 
72 Přímé polořízené rozhovory proběhly dne 22. 9. 2007 v Medlánkách. Pamětnice A: žena, starší generace, SŠ, 
rodačka, Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, nestraník. Pamětnice B: 
žena, starší generace, VŠ pedagogická, rodačka, Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí 
tanečního kroužku, sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky. 
73 Úplný profil obou informátorek viz kapitola Vzorek.  
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malé děti je plně zaměstnávají. Otázkou je, zda jim jejich funkce skutečně stačí, vzhledem 

k jejich věku by se dalo s jejich tvrzením souhlasit, nicméně by dnešní podobu hodů hodnotily 

ještě více kladněji kdyby chasa zapojila některé z prvků, které byly za jejich aktivní účasti 

považovány za tradiční. Malé děti se pod jejich vedením učí pohybovat v rytmu, koordinaci 

těla a zpěvu. Písně, na které děti tančí, amatérsky samy s pomocí známých a rodiny nahrávají, 

protože na profesionální zpracování nemají peníze ani sponzora. Ony samy svou činnost 

vyvíjejí dobrovolně, bez nároku na odměnu. V současnosti jsou též členky Komise školství a 

kultury Rady MČ Brno-Medlánky. 

Podle jejich vzpomínek se celé hody odehrávaly během dvou dnů, respektive během 

jednoho. Předcházela jim samozřejmě předhodová příprava, jejíž náplní byly nácviky besed 

a zpěvu. V té době neměli ještě moderní techniku, takže chasa si musela všechny písně besedy 

k tanci zpívat. Dvakrát či třikrát jim přišla na zkoušku kapela, která je pak hudebně 

doprovázela i na hodech. Chasa si také pro sebe volila čtyři stárky, ačkoli kolon mohlo být až 

šest. Každý z nich si poté k sobě vybral stárku, o kterou požádal její rodiče během slavnostní 

večeře. Být vybraná za stárku bylo považováno za čest a dovést si svého stárka na večeři byla 

velká sláva.  

V hodovou sobotu se chasa vydávala do lesa pro máju, kterou ještě týž den postavila. 

Informátorky si pamatují, že v době jejich dětství se hody odehrávaly v zámecké zahradě 

(jako v současné době) a později, když hody pořádal Sokol, na medláneckém hřišti (nedaleko 

zmíněného parku). Postavenou máju pak stárci ze soboty na neděli hlídali, aby ji přespolní 

chasa nepodřezala.  

V neděli probíhalo zvaní medláneckého obyvatelstva, jehož se stárci neúčastnili, 

protože byli po dlouhé noci unavení, chodili tedy jen šohajové se svými partnerkami. Stárky 

v té době chystaly pohoštění pro průvod a oblékaly se do kroje. Symbolem zvaní byla stejně 

jako dnes větvička rozmarýnu, který dříve každý pěstoval na zahradě a pak přinesl na zvaní, 

ale v době aktivní účasti obou pamětnic se už rozmarýny hromadně kupovaly ze zahradnictví. 

Po zvaní bylo u stárek i u řadových tanečnic dobrým zvykem pozvat svého partnera na 

nedělní oběd. Odpoledne se konal průvod s kapelou, který procházel obcí a stárci si 

vyzvedávali své stárky. Zatímco se ostatní nechali na každé zastávce pohostit, stárek šel 

požádat o svou partnerku. Do domu vcházel bez klobouku, ten měla stárka u sebe doma a 

jejím úkolem bylo nazdobit ho rozmarýnem a mašlemi stejných barev, jaké měli oba stárci na 

rozmarýnu připevněném na kroji přes hruď. Když pár vycházel z domu, bylo na první pohled 

vidět, že mládenec není jen šohaj, ale stárek.  
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„Za nás chodili stárci bez klobouku a stárka ho měla doma, tam ho musela nazdobit a 

když si pro ni stárek přišel tak mu ho předala. Ten klobouk měl vepředu kytku a dozadu měl 

dlouhý rozmarýn s dlouhejma mašlema ve stejným pořadí, jaký měl na velkým rozmarýnu přes 

prsa. Když vyšli z domu, bylo vidět, že je už stárek, že není šohaj.“ (pamětnice A) 

 „V sobotu se postavila mája, v nedělu se šlo zvat, pak průvod. I ten průvod byl kratší, 

nebylo sídliště, vycházelo se z Ječné, Kytnerovou dolů a šlo se na hřiště, tam byly dřív hody. 

Jako děcka jsme to mívali v zámecké zahradě, pak na hříšti, protože to dělali Sokoli.“ 

(pamětnice A) 

Poté co průvod dorazil na hřiště, zatancovala chasa besedu a začala hodová zábava 

pod májou, která se protáhla do pozdních hodin. Během hodové zábavy se udržovalo několik 

pravidel. Základní povinností chasy bylo zpívat, pokud zrovna nehrála kapela. Mimo to se 

chasa během večera snažila vydělat další příspěvky do své společné pokladny. Jejím úkolem 

bylo vtahovat lidi do kola a pokud diváci neměli chuť tančit museli platit pokutu. Zdrojem 

výdělku byl i „policajt“, který divákům udílel peněžité tresty za vymyšlená provinění, jakým 

byl například příliš hlasitý smích, špatný tanec a podobně.74 

Z finančního hlediska šlo o to, aby pořadatel hodů Sokol, vydělal na svůj provoz a měl 

prostředky na pokrytí nákladů za hody. Chasa od něj dostávala polovinu částky na půjčovné 

kroje, pokud někdo neměl svůj vlastní. Finance obdržené za prodej rozmarýnů se odevzdávaly 

a z výdělku se obvykle zaplatila kapela. Další peníze se získávaly ze vstupného, z prodeje 

občerstvení ze stárkovského stánku békovna a z vybraných pokut během večera.   

Pro aktérky hodů let minulých, které dnes působí jako organizátorky, se význam hodů 

posunul ve své vnitřní náplni, tedy v té myšlence, o čem hody jsou. Pociťují je jako akci pro 

zábavu, na které se každý snaží především vydělat peníze. Charakterizuje je zábava, všudy 

přítomné reklamy sponzorů a snaha dosáhnout výdělku, která se schovává za „tradiční 

krojovanou slavnost“. Dle jejich názoru se hody dělají ku prospěchu kultury v obci, naproti 

tomu z jejich strany je to záležitost pro děti a mládež, aby měli nějaké zájmy. Mají pocit, že 

společenský život v obci oproti minulosti značně pokulhává, což připisují finanční náročnosti 

kulturních akcí. Obě ženy přijímají, že vše jde dopředu, chápou to jako, že je jiná doba, ve 

které jsou na prvním místě peníze.75 

  
                                                 
74 „My jsme třeba museli chodit pro lidi a vtahovat je do kola. To se moc nedělá, oni zas mají jiné zvyky. 
Policajti zaváděli do békovny, to byl účel, aby se vydělalo. Moc se tulíte, něco si vymyslel, aby je odvedl do 
békovny a pár si musel  něco dát.“ (pamětnice B) 
75 „Je jiná doba, jiný zájmy, na prvním místě jsou dnes peníze. Bere se to jako zábava. Stánkaři to berou jako 
byznys. Za nás šlo hlavně o to, aby Jednota měla výdělek, ne aby se napakoval prodávající. I ten výtěžek z hodů 
šel do toho Sokola, aby měl prostředky. Jinak by Sokol neměl peníze. Vydělal na hodech.“ (pamětnice A) 
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3.2 Scénář obnovených medláneckých slavností (2004-2007)76 

Samotné hody trvají v Medlánkách dva dny – sobotu a neděli, předchozí dva dny 

(čtvrtek a pátek) jsou věnovány organizačním přípravám. Taková doba trvání není pro 

medlánecké hody obvyklá, je čistě praktická – práce i zábava se rovnoměrně rozdělí do více 

dnů a je dostatek času na obojí. K rozhodnutí o změně organizace došlo v roce 2004 na 

základě návrhu chasy, která chtěla zvolnit tempo příprav, aby každý měl čas na odpočinek a 

energii do dvou dnů strávených v kroji. Změna je zdůvodňována přílišnou hektičností příprav 

a tak závaznost k tradici ustoupila organizačním potřebám.  

„...malinko jsme pozměnili jejich scénář – ne snad z neúcty k tradicím, ale spíše proto, 

aby všechno proběhlo v klidu, zbytečně jsme se nestresovali a nehonili. Takže stavění 

máje v letošním roce bude již v pátek a udílení hodového práva v sobotu. Vlastní hody 

se tedy z neděle protáhnou na celý víkend.“ (Alena Valentová, Medlánecké hody 2004, 

In: Medlánecký zpravodaj, září 2004) 

  

Čtvrtek 

Pro chasu začínají hody ve čtvrtek, když se jede pro máju. Odpoledne se všichni 

sejdou na zahrádce hospody U Němců a odtud společně vyrazí do blízkého lesa, kde na ně u 

vybraného stromu čeká hajný a koňský povoz pro odvoz stromu. Pomůcky pro kácení, pily a 

sekery, jsou na okraj lesa dovezeny autem a stárci si je tam vyzvednou. Za dozoru hajného 

začnou stárci strom řezat a snaží se jej skácet takovým směrem, aby se nezapletl mezi ostatní 

borovice a smrky. Když je strom na zemi, ořežou se spodní nepotřebné větve a strom se 

vynese na cestu, kde čeká již zmíněný kůň s postrojem na připevnění kmene. Strom je pak za 

zpěvu dovezen do Zámeckého parku na taneční parket a položen na podpěrné „kozy“. 

Následně se mládenci střídají u zhruba dvouhodinové úpravy do podoby máje. Kmen se po 

celé délce oklestí, jen nahoře se nechá pár větví tvořících zelený borek. Pak se celý odkůruje a 

pořízem vyhladí do bělosti. Ti, kteří nepracují na máji staví prostorné vojenské stany, které 

fungují jako stánky s občerstvením. Budují se celkem tři, dva menší, které slouží pouze pro 

prodej stárkovského burčáku a jeden velký, kterému se říká békovna, kde je nabídka nápojů o 

něco širší. Dívky nemají v této době v parku žádné zvláštní úkoly. Příprava máje a stavění 

stánků je mužská záležitost. Pro dívky je důležité vyzvednout si u hlavní stárky kroj 

z půjčovny a začít jej škrobit. Čtvrteční příprava končí když je mája připravená k nazdobení a 

                                                 
76 Informace uvedené v této kapitole byly získány na základě přímých polořízených rozhovorů s chasou 27. 9. -1. 
10. 2006 a 20. – 23. 9. 2007, v Medlánkách a přímého zúčastněného pozorování.  
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jsou postaveny všechny stany. Mája se musí přes noc hlídat a tak hlavní stárek určí, kdo s ním 

bude v parku ponocovat.  

Pátek 

V pátek přípravy vrcholí. Již od rána panuje citelná nervozita, protože odpoledne se 

staví mája a každý doufá, že to půjde hladce. Nejdříve je ale potřeba postavit kolem parku 

plot a uzavřít jej tak návštěvníkům, kteří by se chtěli dostat na hodovou zábavu bez placení. 

Opět jde o mužskou záležitost, dívky se scházejí až odpoledne v zasedací místnosti městského 

úřadu, kde na větvičky rozmarýnů, které se budou nabízet při zvaní, vážou barevné stužky, 

z krepového papíru vytvářejí kytky a jiné ozdoby, které se zavěsí na máju nebo se jimi bude 

zdobit vůz s koňmi. Do parku také přijíždějí objednané firmy, aby postavily pódium pro 

kapelu, stánkaři navážejí své stánky, probíhají zvukařské a osvětlovací práce, připravují se 

lavičky aj. Kolem čtvrté hodiny by měla mít chasa svou část práce hotovou a začne se 

připravovat na stavění. Dívky máju i s věncem nazdobí kytkami a fábory a mládenci na ni 

přivazují lana a chystají si dřevěné nůžky. To už se v parku scházejí jak obyvatelé obce, tak i 

náhodní kolemjdoucí, od nichž se očekává pomoc při držení lan. Samotné stavění máje trvá 

asi hodinu. Večer probíhá ještě poslední nácvik a pak už se všichni rozejdou domů až na pár 

vyvolených, kteří musí hlídat máju. Kromě společné máji musí stárci postavit svým stárkám 

před jejich domem nazdobenou březovou májku. Je na každém z nich, kdy májku postaví, 

jestli ve čtvrtek, v pátek či v sobotu ráno.  

Sobota 

První hodový den se vstává brzy. V deset hodin začíná zvaní obyvatel Medlánek na 

hodovou zábavu a do té doby se stárky i stárci musí obléci do kyjovského kroje. Každý stárek 

má svůj demižón, který si nechá naplnit v konírně Sýpky vínem, aby měl při zvaní co nalévat. 

Hlavní stárkovský pár se účastní ceremonie položení věnce k Památníku odboje a padlým v I. 

světové válce. Medlánecká chasa se v plném počtu sejde před radnicí, kde se rozdělí na 

skupinky, z nichž každá dostane příděl rozmarýnů a seznam ulic, které má obejít. Rozmarýny 

si stárky dávají do malého košíku, nebo je položí na bílý mělký talíř, kterým přiklopí hluboký 

talíř, do něhož pak lidé dávají peníze. Než se však skupinky rozejdou projdou společně 

sídliště a domov důchodců. Tuto lokalitu nikdo na svůj seznam ulic nechce, protože 

v panelákových domech chasu moc lidí nevítá a když jdou všichni dohromady tak zvaní 

obyvatel sídliště proběhne rychleji a zůstane více času na „staré“ Medlánky. V domově 

důchodců je situace podobná, ale najdou se tací, kteří si na každoroční vyrušení zvykli a 

vítají, že je chasa přišla opět navštívit a zazpívat. Poté se skupinky okrojovaných párů 

oddělují a jdou projít své ulice. Procházejí dům od domu, někde zatančí či zazpívají a povídají 
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s lidmi. Zvaní probíhá podle jednoduchého scénáře. Okrojovaná skupinka mladých zazvoní na 

vybraný dům a začne zpívat. Dveře se otevřou a vyjdou domácí. Počkají až chasa dozpívá, 

nechají si nalít vína, vyberou si rozmarýnu a přispějí přiměřeným finančním obnosem do 

talíře. Potom domácí pohostí chasu. Pokonverzuje se o počasí, aby vydrželo sluníčko až do 

neděle, hostitelé pochválí chasu, že pěkně zpívá a že jim to sluší. Jedna zastávka trvá až 

dvacet minut.  

Park se zatím plní diváky, hraje zde reprodukovaná hudba a probíhá dětský program, 

jehož cílem je co nejvíce zabavit děti i rodiče a zároveň je sestaven tak, aby se svou náplní 

hodil k duchu slavnosti. V Medlánkách je tato představa splňována soutěžemi, středověkým 

šermířským představením, divadlem či kolotoči.   

„Do Zámeckého parku se přenesla atmosféra dávno zaniklých časů, kdy udatní rytíři 

bojovali o ruku dam s meči v ruce. Děti soutěžily, rodiče se bavili.“ (Alena Valentová, 

Ohlédnutí za letošními Medláneckými hodovými slavnostmi, In: Medlánecký 

zpravodaj, listopad 2004) 

Obchůzka obce končí kolem třetí hodiny, kdy se chasa se schází v konírně Sýpky, kde 

odevzdávají zbylé rozmarýny a utržené peníze. Hlavní program začíná ve čtyři hodiny 

předáváním práva. Na taneční parket v doprovodu dvou „policajtů“ vstupuje hraběnka Jana 

Františka Prisca z Magni, zakladatelka Nadace Marie Školské a medlánecká vrchnost v jedné 

osobě, spolu se správcem medláneckého panství, panem Franzem a starostkou. V úvodu 

přivítá starostka všechny přítomné diváky, vrchnost i medláneckou chasu. Po ní si bere slovo 

pan Franz a z velkého svitku, který mu přidržuje jeden z jeho strážných, předčítá regule neboli 

pravidla hodové zábavy.  

„Regula prvá – týká se našich ztepilých stárků a krásných pravnuček Eviných. Ti 

nesmí do dnešní půlnoci holdovati nemírnému obžerství a truňku a musíť výhružně 

pozvedat seslice a položit šraňky těm, kdožby máju chtěli podříznouti.  

Slova povzbudivá k našim hostům pronášeti. Ta rychleji působí než balšám a věci ke 

svému dobrému přivádějí.  

Ku tanci je pozývati. Jeť to jejich právo, arci i povinnost. Naši hosté z kormutlivosti 

musí se rozšprýmařit a ve veselí přejíti.“ (Václav Mecerod alias Pan Franz, projev 

vrchnosti, 22. září 2007) 

Poté se do zahajovacích projevů zapojuje hlavní stárek a žádá o udělení hodového 

práva. Se starostkou si vymění předepsané repliky a dostane do rukou opentlenou rychtářskou 

hůl s městským znakem Medlánek.  
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„Milá paní starostová, přiblížila se doba hodová. Me sme dbali dobrý rade, zešli sme 

se dohromade, abesme hode voslavili, vína, piva i koláčů se užili. Já Vám sem vedo 

všechnu chasu, zpívajó, juchajó co je v nich hlasů. Dež nám muzikanti hrajó, všeci 

z toho velkó radost majó, tak nám povolení déte, vo pořádek strach neměte!“ (hlavní 

stárek,  22. září 2007) 

„Milí stárci a stárkové krojovaný, dneska sou Medlánky jak malovaný. Chcete dnes 

hody oslavit, u muziky se pobavit, proto slyšte mé povídání, než začne to hodování. 

Když ste slíbili pořádek zachovat a chcete do rána tancovat, já s radními to potvrzuji a 

dnešní hody povoluji. Moje dobré rady poslouchejte, staré zvyky zachovejte, aby i 

tohoto času lidi chválili medláneckou chasu!“ (starostka, 22. září 2007)77 

Stárek zavěsí právo na máju, což značí, že medlánecká chasa má pod jeho vedením 

vládu nad obcí. Následuje sólo pro vrchnost a předvedení besed v pořadí od nejmenších dětí, 

přes středňáky, po chasu. Chasa během večera tančí ještě jednu besedu a vystupuje Vojenský 

umělecký soubor Ondráš. V devět hodin chasa slavnostně odchází z parku, aby se noční 

zábavy účastnila v civilních šatech. Hodové veselí pokračuje do druhé hodiny a i zbytek noci 

je chasa přítomna v parku, protože hlídá máju. V šest hodin ráno nastupuje do parku úklidová 

firma. 

Neděle 

Nedělní odpoledne je klidné, v ovzduší je sváteční atmosféra. Od desíti hodin se na 

Sýpce koná polní mše. Účastní se především usedlí obyvatelé Medlánek, chasa je zatím doma, 

odpočívá, jen stárky mají napilno, protože připravují pohoštění pro průvod. Ten vyráží 

v jednu hodinu z parku. V jeho čele jede hlavní stárek, v ruce drží hodové právo, se svými 

třemi pobočníky na koních, nazdobený vůz pro stárky, následuje seřazená chasa, kočár 

s hraběnkou, kterou opět doprovází pan Franz a jejich ostraha, pak okrojované děti a 

medlánecké panímámy. Asi stočlenný průvod uzavírají muzikanti. Trasa je přesně 

naplánovaná. Nejdříve se jede pro hlavní stárku a pak pro zbylé tři. Vyzvedávání stárek 

probíhá se stejnou sekvencí. Průvod dojde k domu stárky, před kterým stojí nazdobená břízka. 

Stárci sesednou z koní a jdou rodiče žádat o stárku. Stárek, jehož stárka se právě vyzvedává, 

zvoní na dveře. Otevírají rodiče stárky: 

„Co bys chtěl?“ 

„Já bych prosil svou stárku.“ 

„A není to omyl?“ 

                                                 
77 Uvedené proslovy byly převzaty z posledního ročníku hodů 22. 9. 2007, projevy z minulých let radnice 
neuchovává.   
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„Ne, já jsem ju tu včera viděl.“ 

„Tak se zkusíme podívat.... Ale tady žádná není, no měli bysme tuhle.“ 

Rodiče ukazují neokrojovanou mladou dívku. 

„Ta se mi nelíbí, já si jdu tu svoju najít.“ 

Stárek vchází do domu, kde zakrátko najde svou milou. „Už ju mám.“ 

„Ale kamarádi potřebují přesvědčit.“  

Paní jim donese koláče a slivovici. 

„Ty koláčky vypadají dobře....“ 

„Pánové, já netančím s koláčkama, poraďte mi s tou stárkou.“ 

 „A pekla koláčky stárka?“ 

„Ano, pekla.“  

Stárci se radí a pijí slivovici. „A kolik má stárka spodnic?“ 

Stárka se otočí a mládenci jí počítají spodnice.. 

„Čtyři, to ujde, tu berem.“ 

Stárek vyvádí svou vyvolenou před dům, kde tančí v kruhu chasy sólo. Když je 

dotančeno, stárek vysadí svou partnerku na vůz, nasedne na koně a průvod pokračuje dál. Po 

třech hodinách se dorazí do parku, kde už čekají diváci. Nejdříve je uvítána vrchnost. Na 

taneční parket vtančí polkovým krokem chasa, za nimi vjedou stárci na koních. Hlavní stárek 

zavěsí na máju hodové právo, čímž povoluje tanec pod májou. Nakonec vjedou stárky na 

voze. Na úvod chasa tančí jednu besedu a později večer opět druhou. Vystupují také malé děti 

a středňáci. V deset hodin jsou hody slavnostně ukončeny, starostka se loučí s chasou a hlavní 

stárek jí vrací hodové právo. O hodinu později končí hodová zábava úplně, chasa odevzdává 

kroje, poslední diváci se rozcházejí.  

 

V porovnání s podobou hodů v 50. a 60. letech se několik prvků v jejich scénáři 

upravilo. Chronologický sled a návaznost jednotlivých částí se nezměnili, jen některé prvky 

se rozvinuly směrem k větší efektivitě projevu, naopak jiné postupem času vybledly nebo 

úplně vymizely a dnešní aktéři o nich buď neví či nemají zájem je oživovat, protože si 

vytvořili své vlastní. Místo Sokola je pořadatelem hodů v současnosti městský úřad. 

Mezi nejmarkantnější rozdíly z hlediska průběhu akce patří délka hodů, které se 

dnes z organizačních důvodů konají čtyři dny, z toho dva dny se odehrává hlavní hodový 

program. Před hody nedochází ke každoroční volbě stárků, mládenci si funkce předávají mezi 

sebou, podle své úvahy vyberou nejschopnějšího následovníka. Navíc platí pravidlo kolik 

kolon, tolik stárků, tzn. šest. Post stárků je i v současnosti udržován ve vážnosti, ale odpadla 
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slavnostní večeře doma u stárky a oficiální žádost rodičů o povolení k účasti. Protože se hody 

odehrávají ve více dnech, je každá část patřičně časově prodloužená a obohacená o nové 

prvky. Sobotní zvaní trvá až do tří hodin odpoledne a účastní se ho celá chasa. Poté následuje 

slavnostní zahájení hodů s bohatým programem (představení pro děti, např. šermíři, divadlo), 

předáváním práva a vítáním vrchnosti. Tanec beseda navíc tančí dvě skupiny malých dětí a 

není hudebně doprovázen kapelou, ale reprodukovanou hudbou z CD. Novinkou bylo tento 

rok zapojení mužského sólového tance verbuňk. Mimo jiné jsou v parku kromě stárkovského 

stanu různé občerstvovací stánky, nabízí se perníkové sladkosti, nafukovací balónky pro děti a 

na blízkém hřišti vyhrávají kolotoče a houpačky. Do večerní zábavy pod májou chasa už 

výrazněji nezasahuje, zpěv nepovažuje za svou silnou stránku, hodně tancuje, ale spíše mezi 

sebou, než že by zapojovala diváky a vybírala pokuty. Taktéž rolí „policajta“ již není 

vyhledávat prohřešky, ale je víc na okrasu k zámeckému páru. Obstarání zábavy je záležitostí 

kapel, jejichž účinkování je placeno úřadem jako hlavním pořadatelem. V nedělním programu 

přibyla ranní mše v kulturním centru Sýpka a poslední tři roky je průvod obohacen o jízdu 

stárků na koních. Krojované procesí je také mnohem delší, protože se vyzvedává šest stárek, a 

tak do parku přichází v pozdních odpoledních hodinách. Posledním odlišným prvkem, který 

se částečně vrací, jsou zvyky kolem stárkovského klobouku. Letos se stárci vrátili k jeho 

zdobení rozmarýnem, i když ne ve stejné podobě, jak tomu bylo dříve. Rozmarýn nevisí volně 

za kloboukem, nýbrž je kolem něj obtočený a stárek ho má na hlavě od začátku průvodu. 

Stárka mu ho tedy sice zdobí, ale už jej nepředává při zastávce. Naopak běžnou povinností 

dívek vůči jejich tanečnímu partnerovi je škrobení ozdobného kapesníku a uvázání ozdobných 

mašlí na holínky. 

Starší generace prožívá současné hody jako vzpomínky na mládí a porovnává, jak 

dělali hody kdysi oni. Už jen fakt, že se hody v obci pravidelně konají, je jimi hodnocen velmi 

kladně, ať už je jejich podoba jakkoli odlišná. Naopak pozornost Medlánecké chasy se spíše 

soustředí na současnost a jak ji ještě vylepšit, než že by se ohlíželi se zájmem do minulosti. 

 

3.3 Vznik novodobé tradice medláneckých hodů (1992-2007)78 

Rok 1989 byl pro naši zemi počátkem politických, ekonomických a kulturních změn. 

V roce 1990 se Medlánky staly samostatnou městkou částí a jejich zastupitelstvo mělo mimo 

jiné snahu navázat na poválečné společenské události v obci. Po odmlce způsobené druhou 

                                                 
78 Informace uvedené v této kapitole byly získány na základě přímých polořízených rozhovorů se starostkou 
městské části Medlánky (žena, mladší střední generace, VŠ, rodačka z Poštorné, ODS) dne 21. 9. 2007 a 
tajemnicí radnice (žena, SŠ, rodačka starší střední generace,  nestraník) dne 22. 9. 2007 v Medlánkách. 
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světovou válkou se v obci od roku 1945 pořádaly dožínky, hody, ostatky a plesy. Též byl 

v této době aktivní Sokol, jež byl jejich pořadatelem, divadelní soubor, Český svaz mládeže a 

další spolky, než byly postupně zpolitizovány, zakázány či začaly fungovat v rámci jiné 

organizace. 

V roce 1991 rozhodlo zastupitelstvo o pravidelném setkávání starších generací, jež 

měla zástupnou funkci seniorského spolku.79 Opět v kancelářích úřadu městské části 

Medlánky při příležitosti výročí oslav 755 let obce v roce 1992 vznikl nápad obnovit hodové 

slavnosti.80 Od roku 1993 se v Medlánkách pravidelně koná ples Místního zastupitelstva a od 

roku 1994 se provádí vítání občánků. V neposlední řadě do společenského života obce 

přispívají medlánecké panímámy, které v rámci Sokola pořádají ostatky. Hlavní myšlenkou 

pracovníků městského úřadu bylo prostřednictvím různých akcí (plesů, hodů, ostatků, 

setkáním rodáků, atd.) připomenout Medlánky Brnu. Pro péči o kulturní záležitosti funguje na 

radnici kulturní komise, sestávající se z lidí ze samosprávy, kteří mají ke kultuře profesně či 

osobně blízko. Speciálně pro organizaci hodů byl zřízen tzv. hodový výbor, v němž jsou lidé 

z kulturní komise a zástupci chasy. 

V organizaci hodů se od pořádání těchto slavností v 50. a 60. letech 20. století změnil 

hlavní pořadatel, kterým býval Sokol a dnes jím je městský úřad ve spolupráci s chasou. Na 

obnovení hodů v plné šíři se podíleli i jejich minulí aktéři. Vztah obou protagonistů se od 

uskutečnění prvních hodů vyvíjel, svým způsobem i bouřlivě, zvláště po roce 2000. V prvních 

letech nesla za celou záležitost odpovědnost radnice, chasa v podstatě jen postavila máju a 

zatancovala. Až do roku 2000 většinu věcí platila i zařizovala radnice, dá se říci, že chasa na 

hodech spíše účinkovala. Pak přišlo zlomové období, ve kterém se medlánecká mládež snažila 

prosadit také svůj podíl na akci. K nejzásadnějším změnám patří rozdělení hodů do čtyř dnů 

(do té doby se hody odehrávaly ve dvou dnech), samostatnost při vedení nácviků, zavedení 

stánků s burčákem (békovny) v režii chasy, fyzický vznik hodového práva jako opentlované 

rychtářské  hole se znakem Medlánek, poslední tři roky jízda stárků v průvodu na koních a 

loni zařazení tance verbuňk. Podle slov starostky funguje vztah úřadu s chasou na základě 

domluvy - na partnerské úrovni.  

                                                 
79 Fuchs Karel a kolektiv autorů, Medlánky-760 let, Brno 1997, s. 29. 
80 Dle zprávy v kronice v oddíle Společenský život zapsal v roce 1992 kronikář PhDr. Miroslav Vespalec:  
„1. novodobé hody spojené s oslavami 1992“ 
Oslavy byly určeny na sobotu 19. a neděli 20. září. ...... V neděli dopoledne se roztočil na hřišti kolotoč, stárci a 
stárky se rozběhli po obci, aby pozvali na hody. Hodový průvod, doprovázený kapelou Úsviťanka z Blažovic, 
prošel po poledni bez úhony dědinou až k radnici, kde pan Franc obdržel svolení k hodům, avšak s rozličnými 
připomínkami a výjimkami, jež ze starobylého práva ráčil obecenstvu přednést. Poté, co byl pan starosta v kole 
proveden, byla uvolněna cesta k městským autobusům a ostatní dopravě a průvod se vydal na cestu ke hřišti. 
Všechno probíhalo spořádaně, policajti krojovaní i oficiální vše ohlídali a v duchu hodového práva zvládli.“  
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Podíl městského úřadu je následující. V únoru se poprvé schází kulturní komise, aby 

určila termín hodových slavností, objednala kapelu a kroje. Tyto tři položky je potřeba zařídit 

brzo, protože hody na svatého Václava jsou nejčastější a později by už nebylo možné nic 

z toho sehnat. Během května se řeší program s účinkujícími, objednává se pódium pro kapelu, 

ozvučení a osvětlení; na začátku srpna se zařizuje propagace (vstupenky, programy, plakáty), 

firma na úklid areálu, elektroinstalace, nahlášení akce policii a hasičům, domlouvají se koně, 

kočár pro vrchnost, vůz pro stárky, stánkaři, atrakce pro děti, pořadatelská služba (pokladníci, 

ostraha plotu). Chasa zajišťuje koně, technické zabezpečení přes Vojenský umělecký soubor 

Ondráš, pokácení a postavení máje, stavbu plotu a vojenských stanů (slouží jako stánky 

s občerstvením), aktéry pro role hraběnky, správce, „policajty“, obsluhu do stánků a zároveň 

jejich nabídku nápojů a rozmarýny, které po nazdobení prodávají během zvaní.  

Celková suma za akci se pohybuje kolem 220 tisíc korun, přičemž finanční rozpočet 

městské části je 13 milionů 60 tisíc. Příjmy pocházejí ze tří zdrojů - ze sponzorských darů81, 

formou smluv o reklamě (na pódiu jsou umístěná loga sponzorů, větší finanční dary se oceňují 

bezplatným zobrazením odkazu na webových stránkách úřadu) a posledním zdrojem je 

vstupné, jehož výdělek je závislý na počasí (při dešti se akce odehrává ve společenském 

centru Sýpka, čímž klesá návštěvnost). Mezi výdaje patří vyplacení účinkujících v programu 

(kapela, dětský program), úklidový servis, příspěvek 480 korun na každý dívčí kroj, 320 na 

každý pánský kroj. Dlouhodobou investicí je zakoupení plotu a elektrických rozvodů. Do 

budoucna se plánuje vytvoření medláneckého kroje, podle předlohy svátečního selského 

oblečení, jehož přesná podoba ještě není specifikována a jeho ušití, aby se nemusely půjčovat 

kroje kyjovské.  

Co se týče výdajů chasy, vzhledem k tomu, že není registrována jako občanské 

sdružení, vše se objednává přes úřad – na jeho ičo, účet, adresu. Z finančního hlediska to 

znamená, že každý si doplácí v průměru 300 korun za kroj, stárci si sami platí koně (celkem 

15 tisíc korun)82, z hodové pokladny jsou zaplaceny rozmarýny, nákup nápojů, obsluha 

stánků. VUS Odráš je neziskovou organizací, tudíž si nic neúčtuje, odměnu si vybírá 

v naturáliích, totéž platí pro účinkující vrchnost a odvozu stromu na máju. 

 

                                                 
81 Mezi sponzory patřili v roce 2007: fa REKO a.s., sídlící v Brně, ARKO TECHNOLOGY, a.s. z Horních 
Heršpic, A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., IPB REAL a.s. sídlící v Praze, v současnosti staví v Medlánkách 
nové bytové prostory; ke společnostem působícím v Medlánkách náleží Reming, spol. s r.o., NUOVO CAFFE 
s.r.o., NOVIKO a.s., IMPS a.s., Aleš Hemala, Marie Machačová, VÚVeL, v.v.i., Inženýrské stavby Brno, spol. 
s.r.o., Strojírenský zkušební ústav, s.p., MEDIA EFEKT, s.r.o. 
82 Podrobněji viz kapitola Profil a hierarchie Medlánecké chasy. 
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3.4 Profil a hierarchie Medlánecké chasy83 

Medlánecká chasa má více než padesát členů, z toho čtyřicet osm tančí na hodových 

slavnostech. Poměr mužů a žen je víceméně rovnoměrný, jelikož hlavním programem chasy 

je párový tanec, každý má svého stálého partnera. Chasa je volné sdružení medlánecké 

mládeže se zájmem o zpěv a tanec; kromě hodů se mládež schází i během roku - po hodech 

na kácení máje a pak zejména během plesové sezóny, kdy připravuje plesová předtančení. 

Také podniká společné akce jako například výlety, někteří hrají ochotnické divadlo, účastní se 

ostatků, popřípadě i jiných hodů v Brně. V chase nejde pouze o tanec, ale také o společenství 

kamarádů, z nichž někteří se znají od dětských let. Převážná většina aktérů jsou obyvatelé 

Medlánek, ale z rozhovorů vyšlo najevo, že poměrně hodně účastníků pochází z jiné části 

Brna (ponejvíce Bystrc a Řečkovice). Bydliště v obci není považováno za rozhodující 

podmínku, tou je spíše alespoň částečná znalost tance a zájem o exhibicionismus,  proto je 

vstup do skupiny otevřen i „přespolním“. 

Věkový rozptyl členů je značný. Nejmladším je okolo šestnácti let, přičemž nejstarší 

už dosahují třicítky. Mezi 36 řadovými tanečníky najdeme více než polovinu mládeže ve věku 

17-19 let, tedy studenty maturitních ročníků středních škol (hlavně gymnázií) a studenty 

prvních ročníků vysokých škol (filosofického, pedagogického, ekonomického, 

zdravotnického zaměření); druhou nejpočetnější skupinou je mládež ve věku 20-26 let, v níž 

převažují studenti vysokých škol, pracující s ukončeným středoškolským či vysokoškolským 

vzděláním jsou v menšině (například v administrativě či ve službách). Věk stárkovských párů 

kolísá mezi dvacátým až třicátým rokem, k těm nejstarším patří stárci (26-30 let). Všichni 

mají za sebou vysokou školu a v současnosti pracují (například v oblasti medicíny, IT, 

vojenství). Naproti tomu stárky jsou mladší (20-26 let) a až na malé výjimky studentky VŠ. 

Přesto věkový rozdíl nepředstavuje překážku, pro teenagery jsou starší mnohdy nepsanou 

autoritou a vzorem. Celkový počet chasy se příliš nemění, spíše je konstantní, když někdo 

odejde, není problém najít potřebně nadšené zájemce. Nové členy chasa vysloveně nehledá, 

mladí se dovídají o existenci souboru z doslechu od kamarádů a přicházejí sami. Nejčastějším 

způsobem vstupu mezi medláneckou mládež je přátelství s některým stávajícím členem. 

Druhým zdrojem nováčků je mládež, která se rekrutuje z řad tzv. „středňáků“, mladší 

skupinky tanečníků pod vedením dvou žen starší generace, bývalých aktérek hodů. Většina 

členů chasy prošla oběma předstupni – malými dětmi i středňáky. U mladších dětí jde 

                                                 
83 Informace uvedené v této kapitole byly získány na základě přímých polořízených rozhovorů s chasou, ve 
dnech 27. 9. - 1. 10. 2006 a 20. – 23. 9. 2007, v Medlánkách a přímého zúčastněného pozorování.  
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většinou o rozhodnutí rodičů nebo prarodičů, u starší mládeže se jedná o svobodnou volbu, 

která je tu a tam popoháněna ze strany rodiny.  

Čtyřicet osm lidí, kteří vystupují na hodových slavnostech, se dělí do šesti kolon po 

čtyřech párech. Zde se dostáváme k hierarchii chasy. Každá kolona je pod vedením stárka, 

který si k sobě vybírá stárku a celé chase pak velí první neboli hlavní stárek. Dlouhodobější 

členové si během let vyzkoušeli nejdříve funkci řadových tanečníků, pak stárků a později 

když už nechtěli aktivně vystupovat, nadále zůstávali jako pomocná síla s organizací. 

Spočítáno v letech – nejkratší dobou členství je jeden rok, nejdelší je pak účast od dětských 

let, průměrná délka je osm let. Stárci a stárky se liší od zbytku šohajů a šohajek jednak 

zdobnějším krojem a také většími závazky, povinnostmi a odpovědností. Ze společenského 

hlediska je funkce stárků pokládána za čest i diváci věnují více pozornosti stárkujícím párům 

než řadovým tanečníkům. Proto by tuto funkci měli zastávat lidé, kteří jsou zejména 

organizačně schopní a  ochotní věnovat celé záležitosti svůj volný čas a navíc mají svými 

zkušenostmi a zásluhami na vyšší post nárok. V dřívějších letech byla samozřejmou součástí 

hodů volba hlavního stárka a jeho pobočníků, v Medlánkách se od obnovení hodů 

v devadesátých letech funkce hlavního stárka předává na toho nejstaršího a nejschopnějšího 

šohaje, který si pak sám volí své stárky. Zatímco povinností řadových tanečníků je chodit 

na nácviky, pomoci se stavbou máji, stanů, plotu a na závěr si vyzvednout a připravit kroj, na 

stárcích a především na hlavním stárkovi je co nejlépe zorganizovat, objednat, rozdělit 

povinnosti, zařídit včasné dokončení všech náležitostí a komunikace s radnicí.  

Každý je pro tu svou roli ochoten něco obětovat. Na prvním místě je čas. Taneční 

příprava trvá asi měsíc, přičemž nácviky se konají dvakrát týdně, vždy za přítomnosti 

hlavního stárka a nejlépe za plného počtu chasy. Nicméně to je ideální stav, schází se většinou 

asi polovina a všech šest kolon je přítomno až týden před hody, kdy přípravy vrcholí. Školou 

povinní dostávají od radnice na hody omluvenku, pracující věnují tři a více dnů své dovolené. 

Setkala jsem se i s třemi dívkami, které studují a přivydělávají si v zahraničí. Kvůli hodům 

jsou ochotné přijet z Anglie a jedna až z Ameriky. Za další musí každý do akce investovat 

peníze za půjčení kroje, kterážto částka se odvíjí od jeho kvality a zdobení, pro dívky od 

počtu spodnic a výšivky zástěr (fěrtochů). Řadové tanečnice si půjčují jednodušší kroj za 480 

korun, což je částka, kterou plně pokrývá příspěvek úřadu. Kdo chce o něco lepší, doplatí si 

120 korun. Stárky mají kroj nejdražší, doplácejí 220 korun. Větší sumu peněz pak stárky utratí 

za pohoštění pro nedělní průvod. Občerstvení by mělo být dílem sladké, dílem slané, k pití 

nesmí chybět slivovice a nealkoholické nápoje. Zde se náklady pohybují do jednoho tisíce 

korun. Hodně dívek si platí 350 korun za půjčovné kozaček (faldovaček). Dalšími položkami 
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jsou finance vydané na nákup stuh, umělých květů, zrcátek a ozdob na věneček. Jedná se o 

částku individuální, záleží na každé dívce, kolik doplňků nakoupí a za jakou cenu je sežene. 

Celkové náklady se pohybují od tří set do jednoho tisíce korun, u stárek do jednoho tisíce 

pětiset. Pánové utratí o něco méně. Na jejich kroj přispívá radnice 320 korun, přičemž 

půjčovné stojí 550 korun. Stárci mají asi největší výdaj za pronájem koní, který činí 2500 

korun za koně, což je možná rozhodující faktor, proč o roli stárka nemusí být zájem. Mezi 

chasou je stanoveno několik pravidel chování v kroji – kdo má na sobě kroj, měl by se 

vyvarovat kouření a vulgárních slov, samozřejmostí je starost o dobrý stav kroje, který při 

vracení do půjčovny nesmí být nijak poničený. V případě jejich porušení jsou viníkovi určeny 

sankce a to většinou v podobě zakoupení nějakého drahého destilátu ve prospěch chasy. Na 

třetí místě je od dívek vyžadována zručnost při přípravě kroje, mužský kroj z půjčovny se dál 

nemusí škrobit. Pokud si dívka nepřiplatí za hotový naškrobený kroj, musí spodnice a rukávce 

namočit do škrobu, poté je nechat vyschnout a nažehlit do správného tvaru. Výsledek musí 

pevně držet, aby i druhý den byly sukně dobře načechrané. Najdou se i tací, kteří si postupně 

pořídili celý kroj, čímž neodpadá práce se škrobením, ale svědčí to o nadšenosti pro danou 

věc. O co méně má pánská část chasy práce s krojem, o to více má práce manuální 

při chystání areálu parku.  

Bývalý první stárek v rozhovoru uvedl, že hody jsou časově a pracovně náročné, 

hlavní stárek za ně nese odpovědnost a měl by proto brát svou roli vážně. 

„Vím, že když budu chtít, můžu jít domů a nemusím se starat o něco, co měl udělat 

někdo jiný. Nemusím se nervovat, že není hotové něco, co musí být a shánět lidi po 

hospodách, popřípadě to dělat za ně.“ (muž, 30 let, VŠ vzdělání, v zaměstnání, rodák, 

dvakrát stárek, pětkrát hlavní stárek, účast od dětských let) 

Snaha stárků bývá chasou oceňována i haněna. Někdo má pocit, že je schopen udělat 

danou věc lépe, ku většímu prospěchu a proto by měl být stárkem on. Jiní zase nechtějí o 

stárkování ani slyšet, protože by měli moc starostí. Pozice v hierarchii chasy jsou prestižní 

role a vyvolávají mezi chasou pnutí. 
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4. Subjektivně prožívaný význam hodů v postmoderní společnosti 

4.1 Reflexe medláneckých hodů z pozice zástupců městské části Medlánky 

Hlavním pořadatelem medláneckých hodových slavností je městský úřad Medlánky. 

Záležitostmi kolem hodů se v průběhu roku zabývá kulturní komise, přičemž o posledním 

týdnu před hody se dá říci, že se do příprav zapojuje doslova celý městský úřad.84 

Prožívání hodových slavností ze strany zástupců městské části je charakteristické 

dvojakostí jejich funkcí. Během hodů zastávají jednak roli organizátorů a zároveň roli diváků. 

Obě role se společně odráží v jejich celkové reflexi medláneckých slavností. Převládá však 

role pracovní, která má u komunálních politiků jasnou přednost před zábavou. Zodpovědnost 

za hladký průběh a organizaci je kladena první místo. Zástupci městské části deklarují čtyři 

příčiny, jež jsou z pohledu městského úřadu výchozími pro pořádání hodů. Prvním důvodem 

je snaha o reprezentaci obce, jako druhý je řazen rozvoj kulturního odkazu, dalším je pak 

hodnotová orientace mládeže a na posledním místě je uváděn společenský význam hodů 

z hlediska zábavy.  

Největší důraz je kladen na zvýraznění a připomenutí městské části Medlánky 

celému Brnu. Zastupitelstvo si je vědomo, že jejich hody jsou v moravské metropoli poměrně 

vyhlášenou zábavou. Pro městský úřad je tedy velmi důležitá reprezentace obce, která se pojí 

se zvyšováním její prestiže a výjimečnosti, protože ne každá městská část Brna organizuje 

podobnou záležitost.85 Záměrem může být i úsilí o předvedení se ostatním okrajovým částem 

Brna (např. Bystrc, Ivanovice, Řečkovice), které pořádají podobné akce a ukázat se jako 

nejlepší organizátor.  

„My starostové se na hodech navštěvujeme a pochvalujeme si to, říkáme si, kdo má 

vyžehlenější stárky.... Chasa se časem naučila zpívat. To naše hody odlišuje a dělá je 

lepšími než je mají v Ivanovicích. Nechci jim šahat do svědomí, jsem ráda, že se jim 

podařilo tu tradici obnovit, ale jejich chasa neumí zpívat.“ (žena, mladší střední 

generace, VŠ Zdravotně sociální, rodačka z Poštorné, starostka městské části 

Medlánky, ODS) 

Významným faktem je pro úřad úspěšnost akce, jež je zaručena, pokud je načasována 

na slunný víkend a vše vychází podle plánu. Nic jiného si radnice nepřeje – park plný diváků, 

spokojených s programem, odcházejících s pocitem, že příští rok Medlánky opět navštíví. 

Úřad chce proto slavnost co nejvíce vyzvednout, zaujmout nevšedními prvky, zkrátka 

                                                 
84 Podrobněji viz kapitola Vznik novodobé tradice medláneckých hodů (1992-2007). 
85 Srovnej Medlánecká chasa [online], c2007, poslední revize 7. 5. 2008 [citováno dne 11. 4. 2008.]. Dostupné 
na <http://www.medlanky.cz>.  
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přitáhnout pozornost davů Brňanů, aby se přišli do Medlánek podívat. Mezi největší atrakce 

patří množství okrojovaných lidí, jejichž průvod v neděli prochází skrz obci a zastavuje 

veškerou dopravu. Efektní zapojení opentlených koňů, bohatý program pro děti, zavedení 

druhé hudební scény – to vše ukazuje, že městská část se snaží poskytnout divákovi kterékoli 

generace výběr z pestré hodové zábavy. Perspektivně se rozvíjející podzimní slavnost jen 

povzbuzuje úřad k uskutečnění nových nápadů. Do budoucna plánuje obnovení viniční tratě a 

ušití medláneckého kroje, jehož předlohou by mělo být sváteční selské oblečení. Zatím jde o 

pouhý nápad, představa kroje ještě není konkrétní. 

„Hody jsou pro tu městskou část prestižní událost. Udržet si tu tradici a udržet si ty 

lidi, kteří jsou ochotní pro to něco dělat a obětovat kus svého volného času, to je 

hodně prestižní věc.“ (žena, mladší střední generace, VŠ Zdravotně sociální, rodačka 

z Poštorné, starostka městské části Medlánky, ODS) 

 „Nevím, jak vy, ale já jsem při pohledu na hodový průvod byla hrozně pyšná, cítila 

jsem, že naše Medlánky se opravdu mají čím chlubit.“ (Marie Kalová, Hodové 

slavnosti v roce 2005, In: Medlánecký zpravodaj, listopad 2005)86 

Organizátoři považují rozvíjení a pokračování medlánecké tradice za přínosné pro 

kulturu v obci, proto je jejich snahou udržet pořádání hodů i v dalších letech. Obnovení hodů 

před patnácti lety je i dnes chápáno jako úcta ke zvykům předků. 

„Dnes v době multiplexů se hody posunuly v tom, že je děláme ne jako samozřejmost, 

ale aby se udržely ty kroje, písničky.“ (žena,  starší střední generace, SŠ, rodačka, 

tajemnice radnice, nestraník) 

Pro udržení kontinuity slavnosti vidí informátorky jako podstatné podporovat mladé 

generace v této tradici a pěstovat nástupce. Vzhledem k popularitě hodů pro široké okolí chce 

úřad zabránit opakování situace ze sedmdesátých let, kdy nebyla nástupní generace, která by 

měla o účinkování zájem. 

 „Co se mi líbí, co jiné části nemají, je zachování té kontinuity, že už ti malincí tančí, 

pak přejdou a postupně dorůstají do chasy. Dnes mám pocit, že pokud ti hlavní 

odejdou, tak ty hody další rok budou.“ (žena, mladší střední generace, VŠ Zdravotně 

sociální, rodačka z Poštorné, starostka městské části Medlánky, ODS)87 

                                                 
86 „Myslím, že to má regionální charakter, přijedou lidi z Řečkovic, z Ivanovic pochválit, protože každý hody 
jsou jiný. Ta vlastní lidová zábava má regionální charakter.“ (žena, mladší střední generace, VŠ Zdravotně 
sociální, rodačka z Poštorné, starostka městské části Medlánky, ODS) 
87 „Chceme, aby byli ti nástupci, máme docela strach, že se tady ta partyja, co je tak sehraná rozpadne a nic by 
nezbylo. Je potřeba ty děcka vychovávat, aby k tomu měly vztah. Byly bysme rády, aby ty děcka nedrogovaly a 
pěstovaly nějaké zájmy.“ (žena, starší generace, VŠ pedagogická, rodačka, Komise školství a kultury Rady MČ 
Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky) 
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V pohledu na tradičnost hodů se názory informátorek rozcházejí. Starostka obce o 

dnešní „tradiční“ podobě hodů mluví trochu zdrženlivěji, vidí je spíše jako lidové slavnosti, 

jejichž cílem je zábava a původní tradici již nenaplňují. Nové prvky chválí, líbí se jí vývoj a 

změna, nevidí důvod, proč by neměly být přijímány. Její jedinou podmínkou je úroveň 

performance. Naproti tomu obě vedoucí tanečního kroužku společně s tajemnicí úřadu 

zastávají názor, že medlánecké slavnosti byly a jsou tradiční. Každá část programu, ať jsou to 

kroje, tanec, hudba, písně či jízda na koních, je považována za „tradiční“, za něco, co k 

Medlánkám patří, i když se jedná o nově vzniklý prvek.  

 „Oni byly tradiční, když jsem byla já malá, byly když byl můj tatínek. A zvlášť, jak 

tady udržujeme to vítání vrchnosti, to tady vždycky bylo. Jasně, ono se to vyvíjí. Ať si 

klidně dělají novinky, to nikdy nemůže škodit. Všechno, co je lidové, co tu bylo, co 

známe my staří tak všechno je dobré. A patří to sem, my jsme byli selská obec, tady 

sedláci jezdili na koních. Ta beseda, která patří, jak se říká ke stříbru národa, je 

klenot. Vše, co dělají, sem patří.“ (žena, starší střední generace, SŠ, rodačka, 

tajemnice radnice, nestraník)88  

„Nevím, jak hody v Brně, třeba hody v Líšni musí být o něčem jiném, ale spíš mám 

pocit, že to má charakter jakýchsi folklorních slavností. Tradice je pro mě zachování 

toho nejlepšího, co v té dědině a v národu je a předávání dál. U nás to v tomto smyslu 

pokulhává, je to spíš lidová slavnost. Změny se mi líbí, jen se musí domyslet. Zase se to 

nějakým způsobem vyvíjí, zdokonalují se implementované prvky, jako koně v průvodů, 

přeju jim, aby to zvládli. (žena, mladší střední generace, VŠ Zdravotně sociální, 

rodačka z Poštorné, starostka městské části Medlánky, ODS) 

Neméně důležitá funkce hodů je městským úřadem viděna ve výchově mladé 

generace obyvatel Medlánek. Dle názoru informátorek, mladí lidé, kteří se věnují tanci, 

zpívají lidové písně a oblékají si kroj, nemohou brát drogy či se věnovat nezákonným 

činnostem. Naopak jejich volný čas je vyplněn ušlechtilou zábavou, jež může zvrátit negativní 

vlivy velkoměsta. Mládež v současné době často těžko hledá společnou řeč se staršími 

generacemi a hody jsou okamžikem, kdy se stmeluje celá obec a všichni mají jeden záměr – 

udělat vše pro to, aby se hody povedly. Tak tato událost vytváří alespoň na krátký čas mezi 

mladými a staršími pokoleními generační most porozumění.  

„Víte, my starší na vás mladé nadáváme, protože drogy, diskotéky a nerozumíme 

                                                 
88 „Tradice je, že to dělali naši rodiče. Teď každý rok mají nějakou novost. Proti tomu nic nemáme. Za nás to 
nebylo. Tady je kyjovský kroj, čistě medlánský není. Vždycky to byly kyjovské kroje. (žena, starší generace, SŠ, 
rodačka, Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, nestraník) 
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techno hudbě. A když pak vidíme padesát lidí v kroji v tom kritickém věku, že jsou 

schopni dva dni žehlit kroj, který pak ani nechtějí vyslíct a zpívat lidový písničky, 

tančit lidové tance...ti mladí si toho váží.“ (žena, starší střední generace, SŠ, rodačka, 

tajemnice radnice, nestraník)89 

Posledním deklarovaným významem je pro zástupce úřadu společenský význam 

hodů, které poskytují řadě diváků, nejen místním obyvatelům, příležitost zábavy. Pro jinak 

klidnou městskou část je slavnost určité zpestření a možnost setkání přátel, příbuzných a 

známých. 

„Radost pro lidi, spousta milých setkání, medlaňáci si zvou příbuzné, takže jde o 

příjemná setkání, opravdu pobavení.“ (žena, starší střední generace, SŠ, rodačka, 

tajemnice radnice, nestraník) 

„V sobotu sem opravdu jezdí lidi z celého Brna, někdy už víceméně v podroušeném 

stavu, to je prostě klasika, protože je to zábava se zpěvem a burčákem.“ (žena, mladší 

střední generace, VŠ Zdravotně sociální, rodačka z Poštorné, starostka městské části 

Medlánky, ODS) 

„Myslím, že je i dobrý to, že lidi si říkají, že jsou staří. Každý je starý, jak se cítí. Musí 

se mezi lidi, popít, pozpívat. (žena, starší generace, VŠ pedagogická, rodačka, Komise 

školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, sdružení 

nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky) 

Na závěr je třeba říci, že organizátoři jsou během hodové přípravy velmi vytížení a 

celá organizace je poměrně vyčerpávající. Únava je jimi označována za jediný negativní 

dopad hodů.  

 „Je to hektické. My máme ty děti. Je to spěch. Nesednem si ke stolu s vínem, na to 

není čas. Jsme rády, když to všechno klapne.“ (žena, starší generace, SŠ, rodačka, 

Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, nestraník) 

„Organizace hodů je věc náročná, je to dlouhodobá příprava, a přestože jak hodový 

výbor, tak pracovnice úřadu jsou v této přípravě sběhlí, po hodech vskutku padáme 

únavou.“ (Marie Kalová, Tak nám zase zapršelo, In: Medlánecký zpravodaj, říjen 

2002) 90 

 
                                                 
89 „Mně je osobně těch dětí líto, je jich tady tolik a nic se s nima nedělá. Sice jsou různý kroužky, ale žádný 
tanec a děcka ten pohyb potřebují. Taky jde o tu tradici.“ (žena, starší generace, SŠ, rodačka, Komise školství a 
kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, nestraník) 
90 „Je to starost, aby to všechno vyšlo, aby to bylo v pořádku a nebyl malér.“ (žena, starší generace, VŠ 
pedagogická, rodačka, Komise školství a kultury Rady MČ Medlánky, vedoucí tanečního kroužku, sdružení 
nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky) 
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4.2 Reflexe medláneckých hodů aktéry slavnosti91 

Účinkování chasy je „zlatým hřebem“ hodů, v centru zájmu jsou její vystoupení v 

parku a na nedělní průvod se soustředí pozornost celé městské části. Chasa má svůj podíl na 

organizačním pozadí, stará se o postavení máje - symbolu hodů, částečně zajišťuje realizaci 

areálu, stánků a technické zabezpečení.92  

Z rozhovorů s respondenty vyplynuly čtyři důvody k účasti na hodech, jež 

respondenti deklarují v rovině individuální a dva významy hodů v rovině obecné. Větší 

význam nesou podněty individuální, neboť hody jsou formou sebeprezentace. Sestupně, dle 

důležitosti, která je jim přikládána, jsou to tyto důvody: zábava, seberealizace, posílení pozice 

v rámci rodiny a přátel a zážitek z kroje. Respondenti též deklarují obecný význam hodů pro 

obyvatele Medlánek a pro udržování tradice. 

Dominantním důvodem účasti je zábavní zážitek, s kterým se pojí přátelství 

s ostatními a vytržení z každodenního stereotypu chození do práce či do školy. Akce totiž 

představuje naprosto jiný způsob zábavy než na jakou jsou mladí lidé zvyklí a jaká je v dnešní 

době dostupná – pro chasu jinakost mimo jiné spočívá v tom, že zde jsou aktivními tvůrci 

zábavy, nejsou částí pasivního obecenstva, ale naopak mají moc na diváka působit, jsou na 

opačném břehu než obvykle. Kladné reakce okolí na respondenty působí a mohou být i 

důvodem, proč se na hody další rok vrací nebo mohou vzbuzovat další ušlechtilé pocity, jimiž 

se respondenti staví do určité pózy o svém vztahu k hodům.  

„Baví mě to. Je to něco úplně jinýho, co každej člověk nezažívá.“ (žena, 19 let, VŠ 

filosofická, rodačka, řadová tanečnice, účast 6 let)  

 „Čest a sláva.“ (muž, 24 let, vzdělání VOŠ humanitní, nezaměstnaný, rodák, dvakrát 

stárek, účast 10 let)93 

Třebaže nečastěji znamenají hody zábavu, pod tímto povrchním významem se občas 

skrývají výraznější osobní dojmy. Pro dlouholeté tanečníky se slavnost stala 

nezapomenutelnou událostí, která do jejich života patří a do níž vložili své nápady, které se 

pak podařilo uskutečnit. Každoroční podíl na hodech pro ně znamená opětné dokázání si, že 

                                                 
91 Přímé polořízené rozhovory se členy Medlánecké chasy proběhly ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2006 a 20. – 23. 9. 
2007 v Medlánkách. 
92 Podrobněji viz kapitola Vznik novodobé tradice medláneckých hodů (1992-2007). 
93 „Baví mě to. Jsou tady fajn lidi, jednou za čas je to něco jiného.“ (žena, 24 let, VŠ pedagogická, rodačka, 
dvakrát stárka, účast 9 let) 
„Je to pro mě čest. Je to zábava, parta, tým, celkově ta atmosféra je jiná, vyrůstal jsem v bytovce, takže tohle je 
něco jiného“ (muž, 30 let, v zaměstnání, bydlištěm mimo Medlánky, řadový tanečník, účast 4 roky) 
„Pro mě jsou hody úplně důležitá věc. V životě bych neřekl, že mě bude folklor takhle bavit. Pro mě jsou hody 
maximum.“ (muž, 19 let, SŠ technická průmyslovka, bydliště v Řečkovicích, řadový tanečník, účast od dětských 
let) 
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jsou organizačně schopní lidé. Někteří účastníci prezentují svůj vztah k akci velmi vážně a 

osobně, protože pro ně znamená spoustu vzpomínek, přátel i nepřátel, zkušeností a poznatků. 

Ve svých odpovědích respondenti akcentují výjimečnost hodů, čímž potažmo chtějí zvýraznit 

svou činnost, protože zastávají role mající velký vliv na celý charakter hodů. 

 „Prožívám tady štěstí, jakýsi zadostiučinění.“ (muž, 24 let, vzdělání VOŠ humanitní, 

nezaměstnaný, rodák, dvakrát stárek, účast 10 let) 

„Pro mě částečně seberealizaci. Řeknu si, že něco dokážu, umím zorganizovat lidi a 

stojí za tím nějaký výsledek, který pak všichni vidí.“ (muž, 30 let, VŠ vzdělání, 

v zaměstnání, rodák, dvakrát stárek, pětkrát hlavní stárek, účast od dětských let)  

Účast na hodech má u respondentů významný vliv na posílení jejich pozice v rámci 

rodiny a přátel.  Reakce rodiny na členství v Medlánecké chase jsou z většiny značně 

pozitivní. Vystupováním na medláneckých hodech dávají aktéři svým rodičům důvod 

k hrdosti na své děti. Na rodiče dělá dojem, jak jsou jejich děti centrem pozornosti a obdivu. 

Rodiny stárek a stárků nezůstávají v době hodů pasivně stranou, nýbrž připravují pohoštění 

pro průvod, což je časově i finančně náročné, z toho důvodu někteří rodiče nechtějí, aby dcery 

byly stárkami. U některých účastníků jsou do hodů zapojeny celé rodiny, například rodiče 

bývalého hlavního stárka zajišťují podstatnou část organizace nebo maminka bývalé hlavní 

stárky již několik let zastává roli medlánecké kněžny. Nenajdou se rodiče, kteří by účast na 

hodech svým dětem vyloženě zakázali, jen třeba úplně nesdílí nadšení svých dětí. Zájem či 

nezájem rodičů podporovat své děti může promítat jejich názory na regionální politické 

poměry.  

„Když mě viděl taťka poprvý v kroju, byl pyšnej na svoji dcerušku, že v těch 

Medlánkách tancuje na hodech.“ (žena, 19 let, VŠ filosofická, rodačka, řadová 

tanečnice, účast 6 let)  

 „Mí rodiče se toho neúčastní ze dvou důvodů: viděli to jednou a to jim jakoby stačí a 

druhá věc je, že můj tatínek se nemusí se starostou a proto nechce nic, co je s ním.“ 

(žena, 24 let, VŠ ekonomická, rodačka, dvakrát stárka, účast 9 let)94  

Reakce neokrojovaných přátel, tedy jak říkají respondenti, těch opravdových přátel, 

ne jen nějakých známých, jsou pociťovány jako kladné. Respondenti je obvykle rozdělili na 

dvě skupiny. Do první zařadili kamarády, které považují za své přátele a do druhé pouhé 

známé. Do okruhu přátel řadili ty, kteří přijali pozvání na hody a hodnotili je pozitivně. 

                                                 
94 „Dědeček řekl, že by si nedokázal představit, že by jeho vnučky netančily na medláneckých hodech, což jsou 
jakoby jeho hody jako starosty.“ (žena, 19 let, VŠ veterinární, řadová tanečnice, rodačka, účast od dětských let) 
„Pro naše to bylo dost povinností, pracují i o víkendech. V neděli k nám na oběd přišla babička a podívala se na 
hody v parku.“ (žena, 21 let, VŠ ekonomická, rodačka, jedenkrát hlavní stárka, jedenkrát stárka,  účast 7 let) 
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Někteří ani netušili, že se jejich kamarád či kamarádka takové činnosti věnuje a byli tímto 

faktem překvapeni. Jejich reakci nejspíš vytváří estetický dojem ze setkání s kamarádem či 

kamarádkou v kroji. Objevuje se i údiv a snaha pochopit, proč člověk s naprosto jiným 

hudebním vkusem tancuje na dechovou hudbu. Zkušenost dotázaných ukazuje, že reakce 

známých jsou naopak negativní a posměšné a jejich snahou je se nad tato hodnocení povznést.  

 „Dělí se na dvě skupinky, na ty, kteří mě v podstatě obdivujou, že jsem v dnešní době 

schopen na sebe oblíknout kroj a svým způsobem ze sebe dělat blbce. A pak je ta 

skupinka, která si ze mě dělá srandu, ale to už nejsou přátelé, ale známí, která tady 

potkám už opilé a říkají: Jó, Ruda v kroju, prostě trapas.“ (muž, 19 let, SŠ technická 

průmyslovka, bydliště v Řečkovicích, řadový tanečník, účast od dětských let) 

 „Přátelé mi říkali, že mi to sluší, někteří se smáli, ale to jsou takoví povrchní lidi.“ 

(žena, 17 let, gymnázium, bydliště mimo Medlánky, účast první rok)95 

Posledním deklarovaným silným zážitkem je pro mnohé kroj, který vyvolává pocity 

výjimečnosti, privilegovanosti a odlišnosti od ostatních. Přes jeho nepohodlnost, náročnost 

přípravy se v něm každý cítí zvláštně, svátečně, někteří se cítí poctěni, dívky si připadají 

přitažlivé a krásné. O významnosti hodů pro některé jednotlivce rovněž svědčí fakt, že si 

postupně pořizují svůj kroj nebo alespoň jeho části, nejen kvůli tomu, aby nebyli závislí na 

půjčovně, ale jejich záměr může spočívat v tom, že se snaží být skutečnými nositeli tradice 

hodové zábavy. Dle jejich slov tím chtějí vyjádřit, že hody pro ně nejsou chvilkovým 

pobavením, nýbrž záležitostí, které se chtějí věnovat.  

„Poprvý jsem se v něm cítila zvláštně, taková veliká, člověk si zvykne, teď už se celkem 

na to těším. Jsem ráda, že v tom kroji jsem vyloženě já, že nejsem jenom ta, co se jde 

na hody podívat, ale ta, co ty hody dělá.“ (žena, 19 let, VŠ filosofická, rodačka, 

řadová tanečnice, účast 6 let)  

„Cítím se v tom hrdě, jako že v tom chodili moji předci. Třeba v jiných variacích nebo 

podle práce, kterou dělali. Byla jsem ráda, že můžu ukázat, že jsem moravská holka.“ 

(žena, 25 let, SŠ vzdělání, v zaměstnání, řadová tanečnice, rodačka, účast 6 let)96 

 Kromě uvedených osobních prožitků informátoři deklarují širší význam hodů pro 

obyvatele Medlánek, avšak téměř nikdo se nezmiňuje o reprezentaci městské části. Příliš 

nevyzdvihují ani své rodáctví a už vůbec ho nezdůrazňují ve spojitosti s hrdostí  na 
                                                 
95  „Celkem kladně, líbilo se jim to, proč ne. Čekala jsem, že se budou smát, ale vzali to dobře.“ (žena, 25 let, SŠ 
vzdělání, v zaměstnání, řadová tanečnice, rodačka, účast 6 let) 
„Byli překvapení, protože já taková nejsem, ale líbí se jim to.“ (žena, 19 let, VŠ veterinární, řadová tanečnice, 
rodačka, účast od dětských let) 
96 „Poprvé jsem se v něm cítil určitě trochu hrdě, poctěn, že v něm můžu být.“ (muž, 26 let, taneční instruktor, 
bydliště mimo Medlánky,  účast 8 let) 
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vyhlášenost slavnosti. Největší přínos hodů je viděn v udržování tradice, o níž s jistotou tvrdí, 

že v Medlánkách vždy byla a v příležitosti pro setkávání lidí všech generací. 

 „Je to určitě nějaká tradice od těch předků, poslání, taky ti Medlaňáci se sejdou a 

pokecají.“ (žena, 25 let, VŠ pedagogická, rodačka, dvakrát stárka, účast 9 let) 

„Hody předávají trochu toho folkloru, kterej tady kdysi strašně žil dřív v okrajových 

částech než se staly městskými. Je strašně důležitý i ve městě žít tím polovesnickým 

životem a myslím, že je moc pěkný koukat na ty kroje, jak se zpívá a tančí, trošku se 

aspoň přiblížit těm slavnostem, který tady bývaly běžně.“ (žena, věk a vzdělání 

neuvedeno, bydliště Řečkovice, účast na hodech řečkovských)97 

Třebaže jsou hody částí chasy vnímány jako akce pro diváky a druhou částí jako 

připomenutí dávné tradice, ani jedna skupina nemá velké povědomí o symbolice slavnosti. 

Téměř všichni se shodnou na názvu svatováclavské hody, které se konají na výročí vysvěcení 

kostela. O tom se však v případě Medlánek nedá mluvit, protože v obci žádný kostel není. O 

předkřesťanském významu mluví málokdo. Všeobecně se ví, že hody se konaly před 2. 

světovou válkou a tato podoba je pokládána za tradiční. Více než šedesát let, které uplynuly 

od začátku války jsou už natolik dlouhým časovým úsekem, aby to, co se stalo předtím bylo 

pokládáno za to původní. Myšlenka, že hody se mohly konat ještě před rokem 1900 a jak 

mohly vypadat, byla zmíněna jen minimálně. Tanec beseda je buď považován za původní, 

přirozeně zkomponovaný tanec nebo, přestože jde o společenský, salonní tanec, k hodům 

zkrátka patří.  

 „Nevím, proč je tady mája, vím, že jsou to svatováclavský hody, ta hudba je původní, 

která se předávala. Jsou to lidový písničky, žádný uměle vytvořený. (žena, 17 let, 

gymnázium, bydliště mimo Medlánky, účast první rok) 

„To fakt nevím. Je to hodová slavnost. Lidová zábava pro lidi, hraje tam kapela. Je to 

na svatého Václava. Besedy jsou tradice, lidová hudba byl prvopočátek a besedy se 

pak udržely až do teď. Tančily se u šlechty na zámku, chudina tančila něco jiného a 

pak se to asi přeneslo.“ (žena, 26 let, vzdělání SŠ, nezaměstnaná, rodačka, pětkrát 

hlavní stárka, účast 11 let)98 

                                                 
97 „Hody zachovávají kulturu, která tady byla a obnovují ji.“ (muž, přes 30 let, vzdělání neuvedeno, 
v zaměstnání, rodák, třikrát hlavní stárek) 
98 „Původně to byla oslava svatého, kterému byl zasvěcen kostel v dědině. Mája je taky něčeho symbol, ale 
nevím. Beseda taky nevím, proč se tančí. Byl to zahajovací tanec všesokolských sletů, ale nevím, proč se tančí na 
hodech.“ (muž, 30 let, VŠ vzdělání, v zaměstnání, rodák, dvakrát stárek, pětkrát hlavní stárek, účast od dětských 
let) 
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Hlavním symbolem hodů je nazdobená mája, u níž se hodnotí výška a štíhlost kmene a 

je chloubou hlavního stárka, který si na těchto rozměrech dává při její přípravě záležet. K 

dalším výrazným symbolům patří kroje, v případě Medlánek jsou to kroje kyjovské z místních 

půjčoven nebo, jak bylo popsáno výše, vlastní, taktéž kyjovské. Přes vznešené pocity, jež 

v některých aktérech kroj evokuje, je brán jako kostým, který se pro tuto příležitost obléká, 

bez přemýšlení nad tím, zda k Medlánkám patří. Navíc není dodržována jeho skladba a určité 

části jsou čistě z estetických důvodů přeměňovány. Přítomnost kyjovského kroje má svůj 

praktický důvod, kterým je možnost si jej ve velkém množství vypůjčit. O existenci zaniklého 

místního kroje se sice ví, avšak v oblíbenosti vede kyjovský kroj, jež je hodnocen jako krásný, 

naproti tomu medlánecký kroj je považován za příliš chudý.99  

 „Tady to okolí bývaly vždycky kyjovský kroje a konkrétně Medlánky svůj kroj měly, 

ale bohužel se zachoval snad jeden kus, nevíme jeho původ. Většina lidí kolem Brna 

tancuje převážně v kyjovských krojích, pokud dědina nemá vyloženě svůj.“ (žena, 26 

let, vzdělání SŠ, nezaměstnaná, rodačka, pětkrát hlavní stárka, účast 11 let) 

 „Kyjovský, protože to tady někdo před strašně moc rokama rozhodl.“ (žena, 24 let, 

VŠ pedagogická, rodačka, dvakrát stárka, účast 9 let)100 

Na pojem tradice byl u respondentů kladen velký důraz a byl hojně využíván 

v různých typech odpovědí, například o významu hodů („jsou pokračováním tradice“), o 

příčině jejich konání v září („je to tradice“) či proč mají na sobě kyjovský kroj („je to dané 

tradicí“). Na druhé straně se všem obtížně vysvětlovalo, co si pod slovem představují. Proto 

jej vymezovali pomocí příkladů a opisů, čímž se snažili přímé odpovědi uniknout. Přesto lze 

rozlišit alespoň dvě stanoviska k tomuto pojmu. K první skupině patří nepříliš jasná definice, 

že tradice je něco starého, něco, co má dlouhé trvání. Další skupinu tvoří ti, kteří zastávají 

názor, že tradice vzniká opakováním, ale nemohou určit časový horizont, ve kterém je možné 

nějaký zvyk, oděv či tvorbu označit jako tradiční. Chápou tedy tradici jako něco 

dynamického, co může nepřetržitě vznikat. Tradice tedy pro respondenty představuje jakýsi 

                                                                                                                                                         
 „Mája patří k hodům, hody jsou tradice, lidi jsou tady na to zvyklí, byly i před 2. světovou válkou, to vím. 
Komunisti to zatrhli, až po revoluci se to obnovilo a lidi nezapomněli.“ (muž, 24 let, vzdělání VOŠ humanitní, 
nezaměstnaný, rodák, dvakrát stárek, účast 10 let) 
99 Božena Svěráková zachytila následující popis medláneckého kroje: „Tady v Mydlanech, to sme bele dvě kola 
děvčat. Měle sme sokně naškrobený, bílý a vrchni glotko nebo štofko. Nosile he hodvábnó, plyšovó, jak kerá 
měla peněz. Kordulko s portama, samý penízke, zástiro a na hlavách vídeňáke. A to není selka, kerá nemá černý 
střevice, to nepasoje k selskýmo! Take sametový střevice bele.“ In: U nás v Brně. Vzpomínky vyprávěné místním 
nářečím sebrala Božena Svěráková, Brno 1989, s. 129. 
100 „Žádný jiný kroj nelze v takovém množství půjčit. A je nejhezčí z těch krojů, z kterých bysme si mohli 
vybrat.“ (žena, 24 let, VŠ ekonomická, rodačka, dvakrát stárka, účast 9 let) 
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imaginární, byť jednoznačně pozitivní pojem, který často aplikují, ale bez schopnosti jej 

formulovat. 

 „No, něco starýho.“ (žena, 21 let, VŠ ekonomická, rodačka, jedenkrát hlavní stárka, 

jedenkrát stárka,  účast 7 let) 

„To je těžký. Spousta lidí se tady ohání nějakou tradicí, tím, že se něco dělá tak, 

protože je to tradiční a nebude se to měnit. Nevím, odkdy se tomu dá říkat tradice.“ 

(muž, 30 let, VŠ vzdělání, v zaměstnání, rodák, dvakrát stárek, pětkrát hlavní stárek, 

účast od dětských let)101 

 Pro porovnání bych na tomto místě udělala k tématu tradice malý exkurz do odborné 

literatury. Pojem je odvozen z latinského TRADERE, předávat a ve svém základním smyslu 

označuje vše, co je předáváno z minulosti - myšlenkové, duchovní, umělecké dědictví.102 

Můžeme se s ním běžně setkat v každodenním životě i v odborných vědách jako například v 

archeologii, sociologii, etnologii, jež na jev pohlíží ze svého oboru. Tradice má stabilní 

charakter, bývá chápána jako vzor hodný následování, „pravidla hry“, která se předávají 

z generace na generaci. Z tohoto důvodu ji mladé generace pokládají za konzervativní 

záležitost a přicházejí s novými přístupy, kterým se starší generace v zájmu zachování 

dosažených hodnot brání. Možným řešením je brát tradice jako východiska „netradičních“ 

přístupů. Tradice nám tak  může sloužit jako nástroj stylizovaný pro realizaci potřeb 

současnosti.103  

Názor na tradičnost medláneckých hodů však není jednotný, ne všichni mají pocit, že 

prezentují původní tradici, i když z ní slavnost čerpá, není zaměřena na její udržování, ale 

jejím úkolem je poskytnout divákům i účinkující mládeži kvalitní způsob, jak strávit volný 

víkend. V souvislosti o otázce tradičnosti medlánecké slavnosti, se zde objevuje jediný náhled 

na hody jako na reprezentační událost pro městskou část. Přestože postoj této skupiny nevidí 

v hodech vazbu na minulost, nijak to pro ně náplň slavnosti nenarušuje. 

 „Myslím, že v dnešní době to není tradice. Je to spíš akce úřadu, aby měli prestiž, aby 

mohli říct, že u nás se dělají hody a to vy nemáte, protože ne všude se ty hody dělají.“ 

(muž, 19 let, SŠ technická průmyslovka, bydliště v Řečkovicích, řadový tanečník, účast 

od dětských let) 

                                                 
101 „V něčem jsou hody tradiční, v něčem ne. Tradiční v tom, co tady ty lidi dělají pořád dokola, to, v čem to bylo 
založený. Ten nádech byl jiný. Byla jiná mentalita. Hlavně se lidi chtěli radovat a ne se opíjet.“ (muž, 26 let, 
taneční instruktor, bydliště mimo Medlánky,  účast 8 let) 
102 Sokol Jan, Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů, Praha 1994, s. 72. 
103 Pešková Jaroslava, Rok vědomí v dějinách, Praha 1998, s. 27-29. 
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„V novodobé historii je to akorát zábava pro lidi a myslím, že to ani nic jiného nemá 

splňovat.“ (muž, 30 let, VŠ vzdělání, v zaměstnání, rodák, dvakrát stárek, pětkrát 

hlavní stárek, účast od dětských let) 104 

I přes určité povinnosti, jimiž je akce podmíněna a které zabírají poměrně dost času 

platí u Medlánecké chasy dlouholetost členství, což svědčí o jejich kladném vnímání hodů. 

Pozitivní dojmy vynahrazují účastníkům časové i finanční investice. Kdo se do této skupiny 

jednou dostal a začal se účastnit společných akcí, jen tak za pár měsíců neodešel. Všichni 

dotázaní počítají s tím, že budou další rok opět na hodech tančit. Náhradníci doufají, že příští 

rok je stárci osloví už jako rovnocenné tanečníky a členy chasy. Starší členové si za ta léta 

vyzkoušeli jak funkce řadových tanečníků tak funkce stárků. Buď pro ně bylo stárkovství 

příliš náročné, a tak se raději vrátili mezi řadové tanečníky nebo ve stárkovské funkci vydrželi 

několik let a až poté se rozhodli s tancem na hodech přestat. Takový vzestup a následný 

sestup není brán jako propad, spíš jako příležitost pro ostatní vyzkoušet si zodpovědnější 

funkci. Bývalí stárci či tanečníci v mnoha případech dál pomáhají s organizací hodů nebo 

přijmou roli jiných aktérů, např. „policajtů“, kteří doprovází pana správce. 

 

4.3 Divácká reflexe medláneckých hodů 

Z rozhovorů vyplynulo, že ve skupině diváků můžeme rozlišit několik typů. Tím 

převládajícím, jež tvoří většinu, jsou Medlaňáci, současní obyvatelé obce. Mezi druhý typ 

jsem zařadila jejich hosty – rodinu, přátele, jež pocházejí z jiných městských částí Brna či 

měst České republiky. Méně početnou skupinou jsou rodáci, kteří dnes žijí mimo Medlánky a 

konání hodů je pro ně příležitostí k návštěvě své rodné obce. Posledním typem diváků jsou 

návštěvníci z jiných městských částí Brna, kteří k Medlánkám nemají žádnou vazbu, jen rádi 

navštěvují hodové slavnosti, popřípadě je porovnávají s hody ve své městské části.  

Role diváků na hodech je neméně důležitá jako úloha jejich organizátorů. Počet 

diváků je přirozeně rozhodujícím faktorem o úspěšnosti či neúspěšnosti akce. Samozřejmě 

není to jen množství prodaných vstupenek, nýbrž také atmosféra, kterou diváci s aktéry 

spoluvytváří. Slavnost se skládá ze dvou částí, které lze nazvat jako část režírovaná a část 

spontánní. Diváci během hodů hrají dvě role. Většinu času zastávají roli pasivních účastníků, 

kteří jen sledují program, vyjadřují se potleskem k pěveckým, hudebním a tanečním 

                                                 
104 „Hody jsou pro mládež, je to zábava, ale že by šlo o tradici, o čem je, co jsou kroje, to mi přijde už 
vypuštěný.“ (žena, 21 let, VŠ ekonomická, rodačka, jedenkrát hlavní stárka, jedenkrát stárka,  účast 7 let) 
„Já se přikláním k tomu, že je to pěkný, že se lidi umí vrátit k té tradici, ale v tom našem podání jsou ty hody 
taková tradice netradice, něco, co jsme si sami vytvořili po dlouhé době a my sami jsme si z toho udělali 
tradici.“ (žena, 24 let, VŠ ekonomická, rodačka, dvakrát stárka, účast 9 let) 
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představením. V průběhu večera, když končí režírovaná část programu, se z diváků stávají 

účinkující slavnosti. Tato část má podobu taneční zábavy, besedování s občerstvením. 

V účasti na hodech jsou zastoupeny všechny věkové generace. Prostor parku, ve 

kterém se slavnost odehrává se začíná plnit před druhou hodinou odpolední, kdy začíná 

dětský program. V obecenstvu v tuto dobu najdeme především starší generaci, rodiče, 

prarodiče a jiné příbuzenstvo účinkujících okrojovaných dětí, ale také mladé rodiny s dětmi, 

jež přišly do parku za podívanou a pobavením. Mezi čtvrtou a šestou hodinou se odehrává 

hlavní část programu – oficiální zahájení hodů vrchností s předáváním práva chase. Poté 

následuje předvedení besed – malými dětmi, „středňáky“ a na závěr chasou. Tato část je pro 

diváky nejzajímavější. Odpovídají tomu i druhy vstupenek, z kterých si diváci  mohou vybrat. 

Pokud mají zájem pouze o dětský program a zahájení, kupují si vstupné do sedmé hodiny, pak 

už začíná zábavní večer, kterého se starší generace nad šedesát let a rodiny s dětmi neúčastní, 

naopak přicházejí převážně mladí lidé ve věku do třiceti let a mládež. Park je v tuto dobu 

naplněn opravdu od plotu k plotu, zábava je v plném proudu, večeru vévodí alkohol, tanec a 

hluk. Hlasité veselí se obvykle protáhne do druhé až třetí hodiny v noci, to zůstávají ti 

nejvytrvalejší.  

 Pokud bychom porovnávali druhý hodový den s předchozím zjistíme, že se v mnohém 

liší. Po divoké noční zábavě je celá obec vybouřena, mnozí ještě spí, všude vládne klid a 

atmosféra nedělního svátečního dopoledne, které je určeno pro katolickou mši. Ve 

společenském centru Sýpka, kde se bohoslužba odehrává se scházejí obyvatelé obce různého 

věku, avšak lze říct, že medlánecké mládeže je zde poskrovnu. Odpoledne začíná průvodem 

okrojovaných za doprovodu muziky, jež procházejí celou obcí. Průvodu se účastní známí a 

příbuzní účinkujících aktérů, rodiny s dětmi, obyvatelé Medlánek, popřípadě náhodní 

kolemjdoucí. Poté co průvod slavnostně dojede do parku a jsou provedeny potřebné 

ceremonie se divácká účast snižuje. O půl sedmé, když chasa tančí druhou besedu, je v parku 

hrstka lidí, většina stolů je prázdných. Mladí lidé zde nenacházejí potřebnou zábavu, protože 

k tanci a k poslechu hraje dechová hudba, a tak se odpoledního ani večerního programu 

neúčastní. Návštěvníci, kteří se přišli podívat v sobotu již další den nechodí. Druhý den 

hodových slavností je tedy divácky slabší, převažuje starší střední generace.  

Celkově lze říci, že z hlediska divácké účasti navštěvují akci především obyvatelé 

Medlánek, popřípadě jejich příbuzní a známí. Sobotní večer je specifický návštěvností 

mladých lidí, bydlištěm mimo Medlánky, kteří jezdí na pozvání mladých obyvatel Medlánek. 

Kromě odpoledního pestrého průvodu je nedělní večer záležitostí milovníků dechovek, jinak 

hody se v té době už chýlí ke konci, na všech je znát únava a zároveň spokojenost, že mají 
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další hody za sebou.  

S ohledem na věk se mění názory a postoje k organizaci a podobě hodů. Starší 

generace obyvatel Medlánek (od padesáti let a výše) patří mezi každoroční návštěvníky 

hodů. Kdyby se hody nekonaly něco by jim ten rok chybělo. Na hodové slavnosti pohlížejí 

jako na dodržování a předávání tradic svých předků. Tento prožitek je pro ně přirozený, hody 

pořádali jejich dědové, pak oni sami a dnes to dělá generace mladých. Tímto způsobem si 

vykládají pojem tradice.  

 „Žijeme tady už patnáct let, je to tradice, zvykli jsem si na to a považujeme to za 

samozřejmost.“ (muž, starší střední generace, obyvatel Medlánek) 

„Bydlím tady, chodíme každý rok, je to odjakživa.“(muž, starší generace nad šedesát 

let, obyvatel Medlánek) 

„Hody jsou tradice. Je to udržování tradic od předků.“ (maminka stárky, starší střední 

generace, obyvatelka Medlánek) 

„Tradice je, že si vzpomenou na předky, historii, že si mladší generace uvědomí, že 

tady byla nějaká tradice.“ (maminka stárky, starší střední generace,  bydliště mimo 

Medlánky) 

„Líbí se mi, že se udržuje nějaká tradice v době počítačů, kdy spolu lidé méně 

komunikují. To, že se všichni sejdou, zpívají, jsou kroje.“(žena, starší střední 

generace, obyvatelka Medlánek) 

„Pokud se udržují tradice, je to dobře. A myslím, že medlánecká mládež se veselí, 

tancujou a něco dělají pro lidi, naplňují tu tradici.“ (otec stárky, starší střední 

generace, obyvatel Medlánek) 

„Je to pěkné, jak se to předává z generace na generaci.“ (žena, starší generace nad 

šedesát let, bydlištěm v Řečkovicích) 

I přes novodobé změny se jim podoba slavností líbí, rádi vzpomínají na časy svého 

mládí. V porovnání s jejich vzpomínkami jsou dnešní hody hodně o penězích, dřív to bylo 

jaksi samozřejmé, že mladí byli členy Sokola a starali se o společenský život obce, avšak 

chválí mládež, že se kladně staví k lidovým zvykům a kultuře. Nevadí jim, že nynější podoba 

hodů je směs písní a krojů z jiných etnografických oblastí. 

„To, že na tamtu písničku tančí jiný kroky, není vůbec důležitý. Kyjovský kroje 

neřeším, to je mi jedno. Možná by měli obnovit medlánecký kroj, ale není to podstatný. 

Smysl těch hodů je v tom, aby se lidi sešli, bavili se a jestli na sobě mají takový či 

onaký kroj, to je jedno.“ (otec stárky, starší střední generace, obyvatel Medlánek) 

„Je nemyslitelný, aby to bylo stejný jak to bylo před válkou. Věci se vyvíjí, měníme se 



 54 

uvnitř, reagujeme na změny okolí.“ (maminka stárky, starší střední generace, bydliště 

mimo Medlánky) 

„Je to umělý, nepatří to sem, ani ty písničky jsou z jiného kraje, než je ten kroj. Na 

druhé straně zaplať Pánbůh, že se ti mladí takto baví a že je baví ty písničky, to je na 

tom pozitivní.“ (žena, generace nad šedesát let, původem ze Slovácka, dnes obyvatelka 

pečovatelského domu v Medlánkách) 

„Není to tady tradice, ale připomíná mi to Kyjov, doba je jiná. Oni si neuvědomují, jak 

to míchají, ale jsme rádi že to dělají.“ (žena, generace nad šedesát let, původem 

z Kyjova, dnes obyvatelka pečovatelského domu v Medlánkách) 

 Popuzení vyvolávají spíše změny zvyků, které dělávala generace starších. Pravá 

podoba hodů je tedy taková, jakou tato generace utvořila, ta je považovaná za tradiční. Na 

druhé straně je podle jejich mínění chvályhodné, že se mladí věnují takovéto ušlechtilé 

zábavě, než kdyby poslouchali techno hudbu a brali drogy. 

„Dělají to tady ti mladí, dělají to zadarmo a pro radost. Tak jsme to dělali i my. 

Důležitý je, že se lidi chtějí do toho kroje obléct a nestydí se.“ (žena, starší střední 

generace, obyvatelka Medlánek) 

„Je lepší, že se věnují tady tomu, než kdyby...nevím, něco horšího.“ (maminka stárky, 

starší střední generace, bydliště mimo Medlánky) 

„Je to ušlechtilá zábava, já nechápu ty technopárty.“ (žena, generace nad šedesát let, 

původem ze Slovácka, dnes obyvatelka pečovatelského domu v Medlánkách) 

„Je tady hodně mladých, naučí se lidové písně a naučí se tancovat. I ukážou kroje.“ 

(babička stárky, obyvatelka Mediánek) 

„Hlavně ať ti mladí to dělají, ne jen to disko.“ (žena starší střední generace, dnes 

obyvatelka Medlánek)  

 Hodový víkend je pro starší generace setkání rodiny a přátel, sváteční příležitost, 

která funguje podobně jako Vánoce, kdy se stmelí celá rodina. Má v podstatě podobné znaky 

– hojnost jídla, pití, sdělování novinek, trávení společného času. 

„Je to setkání s přáteli a lidová slavnost.“ (muž, starší střední generace, obyvatel 

Medlánek) 

„Sejdou se lidi a mají na sebe čas...“ (žena, starší generace nad šedesát let, bydlištěm 

v Ostravě) 

„Tady je to takový svátek, tady si toho váží. Tady se zapojí celé Medlánky.“ (muž, 

starší střední generace, obyvatel Medlánek) 

Divácký prožitek střední generace (od třiceti do padesáti let) má už více zábavní 
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charakter. Někteří se sami hodů aktivně účastnili (v Medlánkách nebo jinde) a po svých 

prarodičích mají nějaké části kroje. Oživování lidových tradic považují za pozitivní věc a 

proto zapisují své děti do kroužků lidových tanců. Chtějí, aby jejich děti měly vztah k lidové 

kultuře. Zastávají názor, že vybrali dítěti hodnotnou volnočasovou aktivitu.  

„Myslím, že je to užitečný a dcera získá úctu k tradicím.“ (maminka okrojované 

holčičky, mladší střední generace, obyvatelka Medlánek) 

„Syn chodí už tři roky do taneční školy a tady se věnuje té tradici. Má to rád.“ (otec 

okrojovaného chlapce, mladší střední generace, obyvatel Medlánek) 

Hodové slavnosti pokládají za tradici, která se podle nich naplňuje tím, že se sejdou 

příbuzní, přátelé, sousedi a zapojí se celá obec.  

„Chodíme kvůli známým, je to společenská událost. Jdeme se bavit, tradici 

nehledáme.“ (muž, mladší střední generace, obyvatel Medlánek) 

„Dřív si lidi chtěli po práci odpočinout a přenáší se to i do té moderní doby, kdy už to 

s tou symbolikou nemá moc společného.... Potkáte tady spoustu lidí, pokecáte, je to 

něco jiného, furt do práce z práce, takový pěkný. “ (žena,  mladší střední generace, 

obyvatelka Medlánek) 

„Víte, je to pěkný, ta dědina se stmelí a to se mi líbí. Lidi nemají ve všední den se 

potkat se svýma známýma.“ (žena,  mladší střední generace, obyvatelka Medlánek) 

Tradici si také spojují s kroji a s lidovými písněmi a tanci. O stylizaci hodových 

slavností se nezajímají, není pro ně podstatné odkud jednotlivé prvky pocházejí, důležitá je 

jejich přítomnost. Pozitivně se jim jeví jakékoli změny, pokud vedou k bohatšímu a 

efektnějšímu provedení. 

„Přijde mi to tradiční v tom, co vidím, ty kroje třeba.“ (žena, mladší střední generace, 

bydlištěm mimo Medlánky) 

„Líbí se mi, že je tady spousta lidí, zachovává se ta lidová tradice a tady 

v Medlánkách to má takovou vzestupnou tendenci, každý rok je tady víc lidí a je to 

lepší.“ (otec okrojovaného chlapce, mladší střední generace, obyvatel Medlánek) 

 Mají povědomí o symbolice slavnosti, avšak tyto informace jsou pro ně až druhotné. 

Této generaci nezáleží mnoho na tom, zda se dodržuje nějaká „tradice“. Vnímají hody jako 

integrační prvek či jako aktivitu pro své děti. 

„Bylo to zakončení toho letního snažení, na závěr to oslavili. Toto jsou václavský 

hody.“ (žena,  mladší střední generace, obyvatelka Medlánek) 

„Hody, to je ten masopust, ne? Počkat, to je před Velikonocema, nevím.“ (žena, 

mladší střední generace, bydliště mimo Medlánky) 
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Pro mládež a mladší generaci do třiceti let jsou hodové slavnosti záležitostí 

sobotního večera, kdy přijedou navštívit své známé. Jedná se o společenskou událost, setkání 

kamarádů, během které hraje velkou roli i alkohol.  

„Máme tady známý. Přišli jsme za zábavou a zatančit si. No, ale mohli by zahrát něco 

svižnějšího.“ (dívka, mládež do dvaceti let, bydlištěm mimo Medlánky) 

„Kdy se nám to nelíbilo, tak tu nejsme po šesté. Prostě máme to přes  kopec.“ (muž, 

mládež do dvaceti let, bydlištěm mimo Medlánky) 

„My jsme přijeli za známýma, jinak jsme z Vysočiny.“ (muž, mladší generace, 

bydlištěm mimo Medlánky) 

Pro studenty středních škol jde ještě o vzpomínku na nedávný konec letních prázdnin, 

protože je relativně teplo a akce se koná venku a pro studenty vysokých škol je to poslední 

víkend před začátkem semestru. Symbolika události jim většinou nic neříká a spíše je jim 

lhostejná, jde o zážitek, že sobotní večer strávili jinak než jsou zvyklí.  

„Je to něco s kostelem, výročí, oslavuje se svátek. Nic mi to neříká.“ (dívka, mládež do 

dvaceti let, bydlištěm mimo Medlánky) 

„Je to založené na tradici. Je to oslava sklizně, že se úspěšně sklidilo.“ (žena, mladší 

generace, bydlištěm mimo Medlánky) 

„Tradice je mrtvá. Je to rituál, lidi to sblíží, ale jinak nic.“ (studentka sociologie, 

servírka z restaurace v Medlánkách) 

Lze se setkat i s názorem, že celá záležitost je jen příležitost k opíjení a její 

organizátoři si na ní chtějí vydělat peníze.  

„Na jedné straně se mi líbí, že se lidi stmelí a prožívají takový ty sousedský vztahy a 

posedí. Na druhou stranu je to zástěrka nějakýho vožírání, ztratilo to hodně 

z minulosti. Ten soubor, to je taková relikvie, lidi to maj rádi, protože to funguje.“ 

(studentka sociologie, servírka z restaurace v Medlánkách) 

„Když to tak vezmu: vstupný je osmdesát korun, musej platit nájem nebo něco, ale za 

osmdesát korun – kdo se vám tam půjde bavit? Buď to dělám pro lidi, ale pan X na 

tom chce vyrejžovat, hlavní stárek je mladej XX a starej to pořádá, takže...“ (muž, 

mladší generace, obyvatel Medlánek) 

Ti nejmladší, tedy děti, si slavnosti oblíbili, protože je jim věnována velká část 

programu. Nejvíce je přitahují různé hry, soutěže a představení, stánky se sladkostmi, skákací 

hrad a na hřišti kousek od parku kolotoče. Je to pro ně víkend plný zážitků. 

Obyvatelé „starých“ Medlánek jsou na pořádání hodů ve své obci hrdí. Někteří se 

podílí přímo na organizaci a ostatní si užívají své divácké role. Pro starousedlíky jsou 
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medlánecké slavnosti každoroční událostí, která nesmí chybět. Na jedné straně jim sice není 

příjemná hlučná hudba, která se v pozdních nočních hodinách ozývá z parku, ale na druhé 

straně si uvědomují, že jejich hody jsou vyhlášené po celém Brně a jsou širokým okolím 

považovány za jedny z nejlepších.  

 „Říká se, že je to tady hezký, největší akce v Brně. Prý je to pojatý jako největší hody 

v Brně, není to odfláknutý, jsou to hody jak mají být.“ (žena, mladší generace, 

bydlištěm mimo Medlánky) 

„Slyšel jsem, že sem jezdí lidi z celého Brna, je to velmi populární a tradiční."(muž, 

starší střední generace, obyvatel Medlánek)" 

Lidé bydlící v panelových sídlištích se s obyvateli „starých“ Medlánek navzájem se 

znají a někteří členové chasy bydlí právě v panelácích. 

„Medlánecký hody jsou tradice, kdyby jich nebylo, nepostavila by se Sýpka a nebylo 

by tady takový kulturní středisko, nedržela by se taková pospolitost. Jinde se tradice 

starých částí města nedodržujou a nespojují se se sídlištěm. Tady se staré Medlánky 

dobře propojily."(maminka stárky, starší střední generace,  původně obyvatelka 

Medlánek) 

Přestože okrajové sídliště během několika desítek let víceméně splynulo s původní 

zástavbou, mezi lidmi bydlící ve staré zástavbě a obyvateli moderních paneláků je nadále znát 

jakási odměřenost. Odstup obyvatel sídliště od slavnosti zaznamenala i redaktorka MF Dnes, 

která v krátkém článku napsala, že hody „nejsou nic pro sídliště“.105 Ačkoliv se chasa snaží 

integrovat obyvatelstvo sídliště do společenského života obce, probíhá zvaní obyvatel sídliště 

poměrně rychle, protože drtivá většina pozvání nepřijímá, z čehož lze usuzovat, že tato část 

Medlánek se zářijových slavností moc neúčastní.106  

Závěrem můžeme říct, že ať se jedná o jakoukoli věkovou skupinu, v diváckému 

prožitku  medláneckých hodů převažuje pozitivní hodnocení. Nejčastějšími diváky sobotního 

a nedělního programu jsou pak starousedlíci a to spíše starší generace; sobotní večerní zábava 

je specifická návštěvností výrazně mladších generací.  

 

 

 

                                                 
105 MF Dnes, příloha Brno, 25. září 2005. 
106 Nicméně tato domněnka je vyslovena pouze na základě zúčastněného pozorování a podle výpovědí chasy ve 
dnech 27. 9. - 1. 10. 2006 a 20. – 23. 9. 2007. V rámci práce nebyl proveden výzkum reflexe hodů medláneckého 
sídliště, zaměřila jsem se pouze postoje obyvatel původní zástavby. Do budoucna se tak otevírá možnost 
výzkumu reflexe hodů ze strany obyvatel sídliště.   
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5. Závěr 

Hody byly v Medlánkách oživeny v roce 1992 jako součást oslav 755 let od založení 

obce a od té doby si našly v rámci společenského života obce stabilní místo. Jejich 

pořadatelem byl nejprve městský úřad Medlánky, avšak postupně se svým podílem se začala 

prosazovat Medlánecká chasa, takže v současnosti pracují tito dva protagonisté společně.  

Z terénního výzkumu vyplynulo, že vnímání hodů tří zainteresovaných skupin se 

v některých názorech shoduje. Významy, jež jednotlivé skupiny hodům přikládají, jsou 

v různém pořadí dle důležitosti pro danou skupinu velmi podobné. Všechny tři skupiny se 

shodnou na společenském významu hodů z hlediska zábavy. Dále všichni respondenti 

deklarují význam hodů pro pokračování, udržování a rozvíjení „medlánecké tradice“. 

Informátoři z řad diváků a zástupci městské části společně považují hody za vhodnou 

volnočasovou aktivitu pro mladou medláneckou generaci. Pro stejné dvě skupiny se 

pořádáním hodů projevuje prestiž obce, respondenti z chasy tento význam nedeklarují. 

Naopak, stejně jako dotázaní diváci, kladou důraz na význam hodů pro obyvatele obce, 

hodnotí je jako příležitost k setkání přátel a rodiny. Prvotně zemědělský svátek a později 

oslavy vysvěcení kostela dnes nehrají roli. V současnosti je funkce hodů především 

společenská, kulturní, rodinná a prestižní.  

Medlánky se na akci prezentují jako obec, která se dokáže pro něco nadchnout, stmelit 

své obyvatele, je schopna vytvořit společenskou událost, která oslavuje nejen mládí, nýbrž má 

co sdělit i starším generacím. Její obyvatelé se navzájem znají, o svých dětech mohou říci, že 

svůj volný čas tráví hodnotným způsobem. Pro mládež je slavnost zábavou, způsob, jakým 

tráví své volno, naproti tomu starším se oživují zážitky z jejich mládí. Panují obavy, aby hody 

nezanikly, protože o ně nebude zájem. Proto se pěstují nástupci, aby byla zachována 

kontinuita. 

V Medlánkách nejde o rekonstrukci výročního obyčeje, ale o vytvoření nové kulturní 

akce, jejíž podoba zatím není definitivní. U obou protagonistů je patrná snaha napodobit 

„tradiční“ průběh hodů, i když málokdo ví, jakou podobu hody vlastně měly. Méně se lze 

setkat s uvědomělým přístupem, že jde o jakousi „medláneckou tradici“ a reprezentaci. 

Takzvaný tradiční přístup je zjevný při stavění máji, zvaní obyvatel obce, předávání práva a 

během vyzvedávání stárek.  

Rozdílnost názorů napříč skupinami respondentů lze zaznamenat v postojích k pojmu 

tradice. Převážná část dotázaných idealizuje tradici jako to staré, pozitivní, neměnné a časově 

určují tradici rozměrem svého života. Proti tomu stojí současná, provozovaná tradice, která je 

sice hodnocena pozitivně, ale je k té původní nezávazná. Tato část respondentů nespojuje 
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současnou tradici s tou původní, ale na druhé straně jí absence tohoto spojení nevadí. Pro 

postmoderního člověka není důležitá závaznost k původní tradici, ale je důležité tradici 

provozovat. Už se nehledá striktně dodržovaná tradice, naopak se podporuje její dynamika. 

Pak lze říci, že tradice je konsens lidí, to, co si schválí. Například u kroje není důležitý jeho 

původ či příslušnost k regionu, ale že se jedná o „kroj“.  

V souvislosti s ekonomickým, společenským a kulturním vývojem podlehly výroční 

obyčeje různým změnám. Na počátku 21. století má hodová slavnost v kontextu  

urbanizované a konzumní společnosti nové funkce. Pro dnešního člověka již nemá funkci 

náboženskou, nýbrž emocionální, estetickou, komunikační, zábavnou a společensko 

integrační. V každodenním rychlém tempu člověk hledá chvíle, ve kterých si uvědomuje svou 

sounáležitost s ostatními a s místem, kde žije. Tyto požadavky medlánecká hodová slavnost 

plně splňuje, a proto jsou nové prvky (průvod na koních, tanec verbuňk atd.107) zapojující se 

do slavnosti přijímány, až na nevýrazné námitky nejstarší generace medláneckých obyvatel, 

která by si přála, aby se hody konaly stejným způsobem, jako za časů jejího mládí.  

Závěrem je namístě říci, že přestože medlánecké hody jsou výsledkem rekonstrukcí a 

kombinací rozmanitých prvků,  jejich snaha vytvořit pro člověka příležitost, kdy se může 

identifikovat s místem, kde žije a být na něj hrdý, je pro postmoderní globální společnost 

přínosem.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Podrobněji viz kapitola Scénář obnovených medláneckých slavností (2004-2007). 



 60 

Použité prameny a literatura 

 

PRAMENY 

Obecní kronika městské části Medlánky, první záznam v roce 1990 kronikářem Karlem 

Fuchsem, od roku 1992 zaznamenává PhDr. Miroslav Vespalec. 

Medlánecký zpravodaj, časopis místního zastupitelstva, regionální tisk, vydává místní 

zastupitelstvo městské části Medlánky, ed. Denisa Horváthová, vychází v nákladu 2760 kusů 

jednou za dva měsíce od roku 1991.  

 

LITERATURA 

BARTOŠ, František. Deset rozprav lidopisných, Olomouc 1906, 83s. 

BARTOŠ, František. Moravský lid, reprint vyd. z r. 1892 v Telči, edice Zlínský kraj, sv. 13, 

Zlín 2006, 328s. 

BAUSINGER, Hermann. „Folklorismus“ jako mezinárodní jev, In: Národopisné aktuality, 

roč. 7, č. 2,  Strážnice 1970, s. 218-221. 

BOČKOVÁ, Helena. Formování národopisné struktury Velkého Brna, In: Národopisné studie 

o Brně, Brno 1970, s. 5-21. 

BOČKOVÁ, Helena. Slavnosti – kdo a kde, jak a proč a pro koho, In: Národopisná revue, 

roč. 28, č. 4, Strážnice 1991, s. 200. 

BOČKOVÁ, Helena. Vytváření národopisné stratifikace Brna, In: Město: prostor, lidé, 

slavnosti, ed. Václav Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 59-68. 

BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard. Lidová kultura: národopisná encyklopedie 

Čech, Moravy a Slezska, sv. 3, 1. vydání, Praha 2007. 

BURK, Jan. Brněnský kroj, In: Český lid, roč. 30, číslo neuvedeno, Praha 1930, s. 293. 

DÍŽKA, Přemysl. Proměny století III., 1. vydání, Brno 2000, 88s.  

FROLEC, Ivo. Obřadní obchůzky nově osídlených obcí na jižní Moravě, In: Obřadní 

obchůzky, Uherské Hradiště 1988, s. 191-192. 

FROLEC, Václav. Lidová obyčejová tradice a obřadní kultura. Terminologické otázky, In: 

Národopisné aktuality, roč. 19, č. 4, Strážnice 1982, s. 254-257. 

FROLEC, Václav. Rituály a slavnosti v procesu modernizace, In: Město: prostor, lidé, 

slavnosti, ed. Václav Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 13-19. 

FUCHS, Karel a kolektiv autorů. 755 let Medlánky, Brno 1991. 

FUCHS, Karel a kolektiv autorů. Medlánky-760 let, Brno 1997. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum, 1. vydání, Praha 2005, 407s. 



 61 

HERBEN, Jan. Staré hody moravské, In: Zlatá Praha, roč. 2, č. 45, Praha 1885, s. 671-678. 

JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě, Vlastivěda moravská, Země a lid, sv. 10, Ústav 

lidové kultury ve Strážnici a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2000, 373s. 

JANČÁŘ, Josef. Města a rozvoj folklorismu, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav 

Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 51-52. 

JANČÁŘ, Josef – KRIST, Jan. Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice, 

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 2007, 181s. 

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Lidový tanec v práci souborů lidových písní a tanců, In: Životní 

prostředí a tradice, sv. 2, Lidová kultura a současnost, Brno 1975. 

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Lidový tanec ve Velkém Brně a na Brněnsku, In: Brno v minulosti a 

dnes, sv. 1, Brno 1959, s. 167-177. 

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Národopisné slavnosti Brněnska, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, 

ed. Václav Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 283-288. 

JELÍNKOVÁ, Zdenka. Vesnické folklorní skupiny a jejich kulturně společenské funkce, In: 

Lidové umění a dnešek, Brno 1977, s. 134-136. 

JEŘÁBEK, Richard. Morava a Slezsko-etnický a etnografický obraz, In: Etnografický atlas 

Čech, Moravy a Slezska IV., 1. vydání, ed. Jiří Woitsch, Praha 2004, s. 45-46. 

JIRÁČEK, Antonín. Místo a úloha lidové kultury v ideologii České agrární strany, autoreferát 

vypracovaný v Československé akademii věd, školitel Josef Vařeka, Praha 1989, 11s. 

KANDERT, Josef. Poznámky k výzkumu a chápání „tradice“, In: Český lid, roč. 86, č. 3, 

Praha 1999, s. 197-213.  

KOVÁŘŮ, Věra. Brněnská předměstí a jejich vztah k městu v 19. a 20. století, In: Slovenský 

národopis, roč. 35, č. 1, Bratislava 1987, s. 429-435. 

KUČA, Karel. Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic, 1. vydání, Praha-Brno 

2000, 644s. 

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové kroje z České republiky, Praha 2001, 262s. 

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky. Výroční obyčeje z Čech a Moravy, 1. vydání, 

Praha 2004, 341s. 

LUDVÍKOVÁ, Miroslava. Funkce kroje v (současné) jihomoravské pohraniční vesnici, In: 

Životní prostředí a tradice, sv. 2, Lidová kultura a současnost, Brno 1975. 

LUDVÍKOVÁ, Miroslava. Kroj brněnského venkova, Brno 1981, 78s. 

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. K společenskému významu rodinných obřadů a obyčejů, In: 

Životní prostředí a tradice, sv. 2, Lidová kultura a současnost, Brno 1975, s. 45-49. 



 62 

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Úloha městského centra při formování kulturního a 

společenského života v příměstských oblastech, In: Město: prostor, lidé, slavnosti, ed. Václav 

Frolec, Uherské Hradiště 1990, s. 69-75. 

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra. Základní rysy života brněnské rodiny v podmínkách 

industriálního vývoje, In: Národopisné studie o Brně, Brno 1970, s. 52-53. 

PEJML, Karel. Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách, Praha 1941, s. 341.  

PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách, edice Knižnice dějin a současnosti, sv. 5, 

Praha 1998, 140s. 

POSPÍŠILOVÁ, Jana – TONCROVÁ, Marta. Brno a Brněnsko v práci souborů lidových 

písní a tanců, In: Národopisné aktuality, roč. 25, č. 2, Strážnice 1988, s. 91-98. 

SIROVÁTKA, Oldřich. Folklor v kulturním životě dnešní vesnice: místo, funkce, proměny, In: 

Životní prostředí a tradice, sv. 2, Lidová kultura a současnost, Brno 1975, s. 201-205. 

SIROVÁTKA, Oldřich. Folklorismus v kulturním životě společnosti, In: Národopisná revue, 

roč. 29, č. 1, Strážnice 1992, s. 13. 

SIROVÁTKA, Oldřich a kolektiv. Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě 

lidí v Brně a okolí, Brno 1993, 242s.  

SLAVÍK, František A. Vlastivěda moravská II. Místopis, Brněnský okres, Brno 1897, 392s. 

SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka, 1. vydání, Praha 1994, 74s. 

STRÁNSKÁ, Drahomíra. Výroční obyčeje, In: Československá vlastivěda II. Národopis, 

Praha 1936, s. 291-292. 

SULITKA, Andrej. Výroční zvyky a slávnosti v Brne a na jeho predmestí, In: Národopisné 

studie o Brně, Brno 1970, s. 83-85.  

SVOBODOVÁ, Vlasta. Sociální funkce v kroji a módě na současné vesnici, In: Životní 

prostředí a tradice, sv. 2, Lidová kultura a současnost, Brno 1975, s. 120-122. 

SVOBODOVÁ, Vlasta. Lidový kroj na brněnských předměstích, In: Český lid, roč. 75, č. 2, 

Praha 1988, s. 78. 

ŠEBESTOVÁ, Augusta. Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky, Praha 1947.  

ŠEPLÁKOVÁ, Věra. Stárkovská organizace a její současné formy, In: Výroční obyčeje. 

Současný stav a proměny, Lidová kultura a současnost, sv. 8, Blok, Brno 1982.  

U nás v Brně. Vzpomínky vyprávěné místním nářečím sebrala Božena Svěráková, Brno 1989, 

168s. 

URBACHOVÁ, Eva. Lidový kroj v Brně – Králově Poli a v Řečkovicích, In: Časopis 

Moravského Muzea, roč. 38, Brno 1953, s. 83-88. 

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění, 1. vydání, Praha 1959, 580s. 



 63 

VONDRUŠKOVÁ, Alena. České zvyky a obyčeje, edice Klub mladých čtenářů, Praha 2004, 

370s.  

ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého, 1. vydání, Praha 1950, 639s. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

Český hudební slovník osob a institucí [online], c2002, [citováno 29. 4. 2008]. Dostupné na 

<http://www.musicologica.cz/slovnik >. 

Medlánecká chasa [online], c2007, poslední revize 7. 5. 2008 [citováno dne 11. 4. 2008.]. 

Dostupné na <http://www.medlanky.cz>. 

Statutární město Brno. Městská část Brno Medlánky [online] [citováno dne 25. 1. 2008]. 

Dostupné na <http://www. eurady.cz/medlanky>. 

Vašut Tomáš, Patří folklor do rezervace?, Scriptorium [online], c1998, poslední revize 29. 1. 

2008 [citováno 28. 4. 2008]. Dostupné na <http://www.inext.cz/texty/book/script.html>. 

ŽŮREK, Zbyněk et al., Národopisné regiony Čech a Moravy [CD-ROM], Praha 2004.  

 

 

  

 


