Švidrnoch, Švidernoch, Schwiedernoch, Schwidernoch.
Nositelé příjmení odvozeného od jména Švidrnoch se sjedou ze všech koutů republiky i
zahraničí na 15. rodinný ples 28. března 2020 do sálu restaurace Gól ve Velké Polomi.
Je tomu 100 let, kdy se ples konal poprvé v roce 1920 a od té doby se stal tradicí, kterou
udržuje již třetí generace Švidrnochů. První zmínky o starobylém slezském rodě
Švidrnochů nalezneme z roku 1645. “Kolébkou rodu jsou obce Dolní Lhota (dříve Malá
Lhota), Poruba, Krásné Pole a Čavisov (dříve Čabysov). Rodokmen tohoto rodu udržuje
Rudolf Švidernoch z Ostravy - Poruby, který do něj pravidelně vyplňuje změny.” řekl pro
Ostravský deník na jaře 2019 Pavel Švidrnoch, jeden z organizátorů plesu. Ples má
dokonce i ocenění v podobě Certifikátu o vytvoření českého rekordu v pořádání rodinných
plesů, vydaný Českou databankou rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Rod Švidrnochů má
vlastní erb a oficiální Švidrnoší polku, kterou účastníci plesů tančí a zpívají při zahájení
této významné události. Další zajímavostí týkající se plesu je fakt, že doprovodný program
je tvořen především nositeli variací příjmení Švidrnoch, ať už se jedná o kapelu či taneční
a jiná vystoupení. Do organizace plesu jsou zapojeni mladí i starší, na samotném plese
dochází k dojemným setkáním po letech, vzpomíná se, diskutuje nad rodinným rodokmen,
který zdobí prostory plesu, zpívá a tancuje. V roce 1983 ples dokonce natáčela
Československá televize a odvysílala jej jakou součást silvestrovského programu.
Francouzský spisovatel André Maurois napsal: „Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném vesmíru.“ Přijďte se zahřát na 15. Švidrnošský ples, který bude zároveň
stoletým výročím Švidrnošské tradice. Zváni jsou všichni dobří lidé bez ohledu na příjmení,
kteří fandí udržování rodinných tradic, rádi se baví a tancují. Pro vstupenky kontaktuje
paní Soňu Švidrnochovou (svidrnochova@dolnilhota.cz). Pokud se chcete zapojit do
doprovodného programu, podílet se na organizaci či vás více zajímá rod Švidrnochů,
napište Pavlu Švidrnochovi (pavel.svidrnoch@ataco.cz). Povídat si s námi můžete také ve
Facebookové skupině Švidrnoch family a přečíst si o našem rodě více na webu
svidrnoch.cz.

