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Ty hofiické lesy, hluboké jak mofie,
pfies nû cesta vede dolÛ k âerné hofie,
pfies nû vede cesta nahoru a dolÛ.
Tam jsme chodívali, moje milá spolu.

(Hofiické lesy)

V roce 1944 z nakladatelství Karla
Jelínka v Blansku vy‰la pÛvabná kní-
Ïeãka z pera babického rodáka, spiso-
vatele a politika Jaroslava Marchy
(1880 – 1961).

ji starovûrskou formou. Ze sv˘ch
vzpomínek, pamûtí a toulek vzal 
ãetné motivy, vloÏil do písniãek ráz
místa, kraj, dûj, zvyk, charakteristiku
lidu, jeho vlastnosti, folklor i tradici.
V komentáfii knihy pak objasÀuje, co
v‰echno mu dalo podnût k písniãkám.
Napfiíklad k písniãce Hofiické lesy pí-
‰e: „Jsou hluboké, ãerné a jde se jimi
na âernou Horu. Tûmi lesy chodíval
k âerné Hofie ãasto básník Petr
Bezruã. V písniãce je líãen rozchod
milencÛ”.
Na 120 stranách je 50 písniãek.

Jeho hravé a Ïertovné písniãky (na-
pfi. Hofiické lesy; Vy kfitin‰tí kramáfii...;
Vápeníci od Kfitin; Chlum; Kuniãky,
Kuniãky; ·enk˘fi z âerné Hory; Ta
doubravská luka; Stra‰idlo u rudické
kapliãky a jiné) jsou zpovûdí srdce.
Víra a Ïivot prostupují úsmûvné texty,
víra, Ïe i ztráta milovan˘ch míst a by-
tostí je vûãn˘m fiádem zemû. Tím se
stávají Marchovy sloky star˘m, 
znám˘m, dÛvûrn˘m hlasem domova
a vûfiím, Ïe mnohé z písní jsou stále
aktuální a ãásteãnû jiÏ zlidovûlé (Ta
doubravská luka, padla na nû rosa, trá-
vu na nich Ïala frajarenka bosá.
Zelenou traviãku cpala do travnice, 
dívala se na ni celá Doubravice ...).

Kniha není ãistû regionální, ale do-
byla a stále dob˘vá srdce ãtenáfiÛ, kte-
fií se zajímají o lidovou slovesnost, 
ãrty a fejetony z venkovského Ïivota.
Látku k písniãkám ãerpal autor pfiede-
v‰ím z pfiírodních dojmÛ a záÏitkÛ
z cest. Jaroslav Marcha toulající se le-
sy a dûdinami, psal písniãky na v‰e,
co mu pfii‰lo do cesty. Tak vznikla
kniha „Starovûrské písniãky”.  Autor
jí dal úmyslnû star˘, lidov˘ ráz a psal

Knihu lze dnes koupit pouze v an-
tikvariátech, nebo zapÛjãit ve vefiej-
n˘ch knihovnách.

Pfií‰tû: âtení o Blansku 
Text a foto: Pavel Svoboda,

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
STAROVùRSKÉ PÍSNIâKY

Pfiebal knihy.

Firstminute zájezdy v prodeji
➢ záloha od 500 Kč/os, slevy na děti
➢ 1.7. je sobota a svátky vycházejí skvěle
➢ letecká, autobusová i vlastní doprava

Sezóna exotických dovolených
➢ české i německé CK – odlety i z Vídně
➢ sestavíme Vám zájezd na míru

Lyžařské dovolené
➢ široká nabídka lyžařských pobytů
➢ ČR, Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko

Boskovice, Kpt. Jaroše 25, 737 397 646, boskovice@invia.cz

Blansko, Wanklovo nám. 1436/3, 736 746 808, blansko@invia.cz

®

PŘIDEJTE SE K NÁM, HLEDÁME LIDI, NE STROJE

Jsme společnost zabývající se výrobou žáruvzdorných materiálů 
pro metalurgii neželezných kovů, sklářský průmysl a výrobků řešících 

akustiku v dopravních prostředcích a budovách. 
Začínali jsme v roce 1997 s pár zaměstnanci. 

Za dvacet let jsme se rozrostli na tři stovky lidí a tři výrobní závody..

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME OPERÁTORY DO VÝROBY, ŠIČKY, 
TECHNICKÉ PROFESE

KONTAKT: Eva Vondráčková, Tel. 725 984 512, 
Email: evavon@pyrotek-inc.com, Poříčí 24, 678 01 Blansko

Osobní i skupinové tréninky za-
mûfiené na zv˘‰ení kondice, redukce
hmotnosti, fitness trénink, zpevnûní
tûla, pfiípravu na závody a soutûÏe.
Zamûfiujeme se na v‰echny vûkové
i v˘konnostní skupiny. Dûti od 10 let
se mohou pfiihlásit do na‰eho spor-
tovního oddílu zamûfieného na atleti-
ku, triatlon, nebo lyÏování. Pro 
dospûlé máme pravidelné bûÏecké
a kondiãní tréninky 2 x t˘dnû
v Blansku a Boskovicích, kde se

spoleãnû pfiipravujeme na bûÏecké
závody a na zlep‰ení kondice. Pokud
radûji cviãíte doma, mÛÏete vyuÏít
sluÏbu „Trenér do domu” nebo si
mÛÏete nechat sestavit tréninkov˘
plán na míru. Osobní tréninky lze
domluvit po celém okrese Blansko. 

Nyní hledáme mladé sportovce od
10 let, ktefií by s námi chtûli trénovat
a úãastnit se závodÛ. 
www.jankohut.com, 
hkohut@seznam.cz 

Jan Kohut - Osobní
a kondiãní trenér 


