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Další fotografie a informace ze Zahradní slavnosti dětí mateřské školy a rozloučení s žáky deváté třídy
základní školy v zámecké sala terreně najdete uvnitř tohoto prázdninového čísla zpravodaje.
(Foto MŠ Buchlovice a -bž-)

Pozdrav ze Soblahova,
naší družební obce na Slovensku
Aj u nás na Slovensku a rovnako aj v Soblahove
na dlhé týždne zastal čas. Zatvorili sme školu,
škôlky, kostol, vo firmách sme fungovali
na skrátené pracovné úväzky, v obci sme zrušili všetky aktivity, všetky kultúrne i športové
podujatia. Chvála bohu, ani u nás sme nemali
nikoho medzi infikovanými koronou. Nejaké
podozrenia a obavy boli, pár ľudí bolo v karanténe. Dobre sme si odpočinuli, povenovali sa
rodinám, chodili do prírody.
Cez veľkonočné sviatky sa nám ešte podarilo vyzdobiť veľkonočný strom na sedliackom
dome s 800 omaľovanými vajíčkami – viz foto 2,
naše soblahovske dievčatá sa dostali na titulnú
stránku časopisov Reuters a Sputnik – foto 1.
Na sedliackom dome urobili reportáž z internetovej televízie. Všetko ostatné zostalo len
na papieri: Stavanie mája, Deň detí, Soblahovská 35tka, Čarovná harmonika, Detský tábor,
Futbalový turnaj Dolinka cup, Soblahovské leto
– všetko je už zrušené.
Naši folklóristi sú z toho smutny, na Slovensku
sú zrušené všetky folklórne festivaly, všetky
vystúpenia do konca augusta. Doslova ma prosili, aby sme mohli vystúpiť aspoň v Buchloviciach na Trhu v podhradí.
Srdečne vás pozdravujem všetkých kamarátov
v Buchloviciach.
Daniel Mrázik (místostarosta Soblahova)

V průběhu současného volebního období došlo ke změně v Zastupitelstvu městyse
Buchlovice, kde svou působnost ukončil pan František Krystýnek a novým zastupitelem byl jmenován Mgr. Jakub Drápal. Starostka, místostarosta a ostatní členové Rady
městyse Buchlovice by rádi i prostřednictvím zpravodaje poděkovali panu Krystýnkovi
za práci a volný čas, který funkci zastupitele věnoval.
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Po revíru Lesního družstva Osvětimany

Městys Buchlovice je největším podílníkem Lesního družstva Osvětimany, které vzniklo ve třicátých
letech 20. století, po první pozemkové reformě, v části lesního majetku Velkostatku Buchlov.
V devadesátých letech bylo družstvo a jeho činnost obnoveny.
V druhé polovině letošního června proběhla pro zástupce podílníků družstva z řad obcí, měst a dalších,
za účasti pracovníků družstva, další roční obchůzka. Zástupci podílníků se dozvěděli o hospodaření
Lesního družstva, o jeho aktuální činnosti. Obchůzka, v čele s ředitelem Milošem Peškou a revírníkem
Jiřím Lukeštíkem, začala v letovisku Kameňák za obcí Moravany, pokračovala přes Zavadilku,
Moravanské louky, horu sv. Klimenta, Ocásek, Čertovy skály, Trpasličí město a byla ukončena na srubu
pod lyžařským vlekem v Osvětimanech.
Za městys Buchlovice se obchůzky zúčastnili starostka Mgr. Pavla Večeřová, místostarosta Bořek Žižlavský
a ing. Martin Tomešek – zastupitel a zástupce Buchlovic v Lesním družstvu Osvětimany. (Foto -bž-)

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/20202

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/20203

Městys Buchlovice pokračoval i v měsíci červnu s nejnutnějšími opravami obecních komunikací. Firmou
Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. a SMB p.o. Buchlovice byly místy vyspraveny cesty v centrální části
městečka, na Smraďavce, v Chrastích a na Trnávkách. (Foto Ing. Josef Motyčka)
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Pršelo, pršelo, jen se lilo…

Při červnových vydatných deštích dosahovala voda v Buchlovickém potoku opět po létech
nadstandardního stavu. Na Smraďavce v Dlouhé řece dokonce zaznamenalo povodňové čidlo
na potoce krátkodobě II. stupeň povodňové výstrahy. Tzv. chrasťová cesta se místy změnila v jeden
tok, jak vidíme na horní fotografii. Proto pracovníci Služeb městyse Buchlovice během dešťů obcházeli
problematická místa v obci, aby nemohlo dojít k nakupení vody a aby byl zajištěn volný odtok
na kanálech a jinde. (Foto Ing. Josef Motyčka)

Zveme Vás…
SRPEN
TŘI SESTRY
14. 8. koncert v rámci BHL 19.30
OLYMPIC
21. 8. koncert v rámci BHL 20.00
Princezny a princové
– zámecká
23. 8. procházka
PRAŽSKÝ VÝBĚR
28. 8. koncert v rámci BHL 20.00

Amfiteátr
Buchlovice
Amfiteátr
Buchlovice
Zámecká
zahrada
Amfiteátr
Buchlovice

Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
ČSKC Buchlovice Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163; Buchlovjánek,
Simona Dvouletá, tel. 739 228 701
Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz

ZÁŘÍ
5. 9.

DESMOD
koncert v rámci BHL

20. 9. Trh v podhradí

20.00

Amfiteátr
Buchlovice
Náměstí
Buchlovice

Agentura Vichr
tel. 572 551 851, www.vichr.cz
ČSKC Iveta Rosůlková,
tel. 725 453 163
www.kulturabuchlovice.cz

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/20205

Vedle častých zásahů k dopravním nehodám, požárům a dalším událostem se členové Sboru
dobrovolných hasičů Buchlovice pravidelně věnují i výcviku. Nabízíme vám fotografie jak z jejich
výcviku, tak i z praxe, z nedávné dopravní nehody s požárem automobilu na silnici ve chřibském úseku
nad Buchlovicemi. 
(Foto SDH Buchlovice)
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Zahradní slavnost v mateřské škole
Úterý, 23. června 2020. Tohoto dne se nemohly
dočkat děti ze třídy Sluníček, které půjdou
po prázdninách do školy. A ptáte se proč? Tento
den jsme měli v mateřské škole zahradní slavnost, kde byli předškoláci pasováni na školáky.
Mimořádný den začal již v 9.00 hod. ráno.
Na školní zahradě vyrostl krásný nafukovací
hrad, kterého si v průběhu dne užily všechny
děti ze školičky. Odpoledne se naše zahrada
zaplnila rodiči i prarodiči dětí, přišla za námi
paní starostka, paní ředitelka i paní zástupkyně
a slavnost mohla začít. Po hudebně pohybovém vystoupení dětí následovala dramatizace pohádky „O červené Karkulce“ a pak se
paní zástupkyně ujala pasování předškoláků
na školáky. Ukápla nejedna slzička při vzpomínce rodičů, že je to snad včera, co nám děti
poprvé přivedli do MŠ. Jak ten čas letí.
Počasí nám přálo. Bylo nádherně. Opékání špekáčků a neformální vzájemné popovídání si
bylo už jen třešničkou na dortu krásné, vydařené akce. Na prázdniny, ne ty koronavirové, se

děti už moc těší. Tak hodně sluníčka, pohody
a klidu.
A co popřejeme našim školáčkům do nového
školního roku 2020/2021? Ať se jim na palubě
základní školy daří, žádné velké vlnobití a ten
správný vítr do plachet…
Zdeňka Andrýsková, MŠ Buchlovice
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Rozloučení s žáky 9. třídy

V pátek 26. června proběhlo rozloučení s žáky 9. třídy Základní školy Buchlovice. Konalo se již tradičně
v prostorách Sala terreny zámku Buchlovice. 
(Foto: -bž-)
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Hasiči na Dětském dnu na Smraďavce

V rámci Dětského dne, který se uskutečnil na Smraďavce na louce před restaurací a lázněmi 6. června,
předvedli členové Sboru dobrovolných hasičů v Buchlovicích svou techniku. (Foto SDH Buchlovice)
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Z nové nabídky TIC Buchlovice
Turistické informační centrum Buchlovice
má od začátku července v prodeji dvě nové
publikace.

a je určena nejenom návštěvníkům Buchlovic.
Další knihou je milá, více než 160stránková
publikace autora Miloslava Hrdého, nazvaná
Drobničky aneb Vyprávění ze Slovácka.
Autor v ní nabízí množství lidových vyprávění a zkazek, vztahujících se k blízkým obcím
Kudlovice, Sušice, Jalubí, Traplice, Košíky, Jankovice, Modrá, Velehrad, Salaš, Babice, Spytihněv
a Huštěnovice. V knize se dočtete o místních
strašidlech, zajímavých místech a o figurkách
uvedených obcí. Publikace je výsledkem mnohaletého autorova sběru a zájmu o uvedenou
oblast mezi řekou Moravou a chřibskými lesy.
Drobnými i celostránkovými kresbami ji doplnil
František Valer. 
-bž-

První z nich nese název Vítejte v Buchlovicích.
Brožura seznamuje s historií Buchlovic a jejich
pamětihodnostmi – zámkem, hradem, kostelem, kaplí sv. Barbory, letoviskem Smraďavkou atd. Najdeme v ní pozvánku k prohlídce
chráněných území v katastru obce, Záchranné
stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích,
na neznámější kulturní akce. Součástí je mapa
městečka s vyznačenými základními cíli, dějiny
obce v datech a anglické resumé. Brožura je
druhým doplněným vydáním (1. vydání 2008)

Přijďte si zahrát tenis!
Městys Buchlovice a TJ Buchlovice nabízí k využití pro širokou veřejnost tenisové kurty
v obecním areálu TJ v Lúčkách. Kurty jsou v provozu v měsících květen–říjen od pondělí do neděle, v době od 8.00 do 21.00 hodin. Poplatek za použití tenisového kurtu činí
100 Kč/hod. čisté hry. K dispozici pro uživatele je zázemí kurtů.
V případě zájmu volejte paní Renatu Křivovou (tel.: 723 025 237) nebo pana Martina Kořínka
(tel.: 777 900 575). Na kurtech je třeba dodržovat provozní řád, který je k dispozici na místě.
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Je to úplně poprvé, co pro nás
někdo vytvořil sbírku
Pomůže výtěžek Knižního bazaru postavit Dominika na nohy?
Knižní bazar v Buchlovicích se zařadil do kalendáře kulturních akcí, na které se sjíždí návštěvníci ze všech koutů Slovácka. Čtenáři pošesté
„provětrali“ své knihovny a tím, že věnovali

knihy k prodeji, tradičně pomohli dobré věci.
„Nadační fond VIAIVA, se kterým na Knižním
bazaru spolupracujeme, doporučil několik
rodin, kterým by bylo potřeba pomoci. Většinově jsme se shodli na pomoci pro tříletého zdravotně handicapovaného Dominička
z Polešovic, jemuž jsme přispěli na rehabilitace,“
uvedla Iveta Rosůlková z pořádajícího Československého centra. Vybraná částku
35.000 korun byla předána Dominikovi a jeho mamince. „Přiznám se,
že je to úplně poprvé, co pro nás
někdo udělal sbírku s prezentaci
a informacemi o Dominičkovi. Byla
jsem velmi mile překvapena, když se
z Buchlovic ozvali, protože doposud
nikdy jsme se neodvážili Dominikovu nemoc veřejně prezentovat.
Pomohli nám přátelé, rodina a jeden
dárce. Víme, že náklady na léčbu jsou
vysoké, ale když vidíme, jak mu zdravotními pojišťovnami nehrazené

rehabilitace pomáhají, jak moc se posunuje, je
to pro nás obrovské štěstí,“ říká maminka Jana,
která se kromě 24 hodinové péče o Dominika
stará i o jeho 1,5letou sestřičku Terezku. Synova
nemoc jí i manželovi obrátila život doslova
vzhůru nohama. Nezhroutili se z toho, ba naopak. Stmelilo je to ještě víc. Přehodnotili žebříček životních hodnot a snaží se synovu léčbu
podporovat. „Dominik se po rehabilitacích
nesmírně zlepšil. Terezka je pro něj obrovským
tahounem a je poznat, že vedle něj vyrůstá
zdravé dítě. Motivuje jej a táhne dopředu. Učí
ho sice i nejrůznější lumpárničky, ale je radost
pozorovat, jak se zlepšuje jeho zdravotní stav.
Z předpokládaného ležáčka s hypoxicko-ischemickou encefalopacii, je empatický kluk, který
se ségrou po kolínkách proleze dům,“ usmívá
se maminka Jana.„Pro mě je ohromné povzbuzení vidět, že má práce má smysl. Mám velkou osobní lidskou radost, když vidím, radost
v očích dárců i obdarovaných,“ doplňuje Iva
Vaculíková.
„Hřeje mě u srdce, že touto formou můžeme
pomáhat někomu jinému,“ uzavírá spoluzakladatelka Knižních bazarů Simona Dvouletá.
Iva Pašková, Foto Pavel Paška
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Výstava obrazů Petry Jarošové

Do konce srpna jsou v Galerii na půdě Muzea Podhradí Buchlovice k vidění obrazy amatérské malířky
MUDr. Petry Jarošové, která působí ve skupině amatérských výtvarníků pod vedením akad. malíře prof.
Kamila Mikela – Umprum Uherské Hradiště. Uvádíme malou fotografickou ochutnávku. (Foto: -bž-)
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Cestovní kaštan
Možná jste si všimli zánovně zasazeného
kaštanu jírovce u „ganála“ u dřevěné lávky
naproti tržnice. Není to obyčejný kaštan, tento
procestoval Francii.
Když asi před 30 lety přijeli z Paříže do Buchlovic na jedny z prázdnin, které v Buchlovicích
každoročně trávili, Julien a Laurent Jechoux
(Maršálkovi), přivezli si po prázdninách s sebou
v kapse kaštany. Nasbírali si je u Hořínkovy
hájenky pod hradem, když jsme šli na jednu
z oblíbených výprav na hrad.
Dlouho je nosili v kapse, aby měli doma zase
něco z milovaných Buchlovic, zasadili jsme je
do květináče v našem bytě v Paříži. Celkem
5 kaštanů vyklíčilo a 3 zde dále zdárně rostly
jako bonsaje nejméně 5 let. Květináč začal být
malý a nám bylo kaštanů líto, trápit je v malém
prostoru. Byly tedy převezeny do Ouistrehamu
v Normandii, kde máme na pobřeží La Manche
vilu. Zasadili jsme je do zahrady a kaštany se

měly i tady k světu a začaly nabírat normální
rozměry. Když jsme se stěhovali zpět do Buchlovic, nemohli kluci přece nechat jejich kaštany
v Normandii, když tam nyní jezdí jen na dovolenou, a tak se stěhovaly kaštany s námi.
Znovu rostly ve velkém květináči u domu paní
ing. Zdenky Maršálkové na Komenského ulici.
Vloni květináč praskl a pěstovat takto kaštany
dál by nebylo dobré. Přemýšleli jsme, kam
je nasadit, aby je po tak dlouhém putování,
které zdárně přežily, někdo nepoškodil a také
aby měly dostatek místa k růstu. Na jedné
schůzi Rady městyse Buchlovice jsme probírali
výsadbu nových stromů, aby nahradily ty, které
byly ve špatném stavu. A nápad byl tady – přesadíme nejsilnější kaštan na místo, kde je o kus
dál jeden ze starých, již dožívajících kaštanů.
A tak máme v Buchlovicích zajímavost – kaštan,
co procestoval kus Francie. Pěkně roste a my
jsme rádi, že je zase s námi doma.
Miroslava Jechoux
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Korytem Buchlovického potoka – II
Pod Sirovátkou na potoce byla Lesy ČR vybudována kamenito-betonová hráz na zadržování a zpomalení nárazových vod. Plocha kolem slouží jako skládka klád vykácených stromů. Za ní nahlíží
skromný pozůstatek starého buku, jemuž se říkalo Střapatý. Už v sedmdesátých letech byl svým
mohutným vzezřením, velkou rozložitou korunou a širokým kmenem výjimečný. Vzpomínám, jak
jej před více než čtyřiceti lety opatřil jeden už nežijící kamarád originální smaltovanou tabulkou
„Strom chráněný státem“. A vůbec jsme si tehdy nelámali hlavu s tím, že by tento počin měl být
na základě žádosti a zdůvodňování posvěcen papírovými lejstry a razítkem jakéhosi úředníka.
Střapatý buk důstojně sešel stářím a jeho podoba nám zůstala na několika fotografiích.
Buchlovický potok dále meandruje v pokračujícím údolí, které pokračuje pod uměle upravenými
terénními hrázemi s mnoha propustky silnice I/50 na Brno. Ještě předtím však ze svahů pod Buchlovem přibírá vody z menších toků, hluboce zařezaných do zalesněných svahů. Z nich sem spadají
i dvě lesní cesty s hlubokými koryty vyježděnými těžkou lesní technikou, směřující z menší i velké
louky pod Buchlovem.
Dnešní tah silnice I/50 byl v tomto úseku vybudován československým státem v polovině třicátých let minulého století. Byl tehdy vydlážděn žulovými kostkami, k jejichž podsypu se využíval
podrcený pískovcový materiál z několika lomů. Jejich pozůstatky, zarostlé bujnou vegetací, nacházíme zejména po levé straně silnice na konci svahů Proštípené a počátku táhlých strání Holého
kopce. Tato silnice 1. třídy pak byla v sedmdesátých letech zrekonstruována a výrazně rozšířena
do podoby, v jaké ji zhruba potkáváme v současnosti.
Vydejme se ale dále při našem potoku. Ten opět pod silnicí meandruje a blíží se k napojení lesní
cesty na silnici E/50 od tzv. Orlitovy skaly. Ve svazích toku potkáváme zvláště na jaře vykvetlé

Koryto potoka pod Buchlovem
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Zbytek Střapatého buku v současnosti

Střapatý buk v roce 2003

plicníky a později jasně zelené stvoly vlhkomilných přesliček. Nahoře mezi bezlistými kmeny
stromů dodaleka září bílé budovy hradu Buchlova. Lesní cestou z buchlovských luk, která směřovala ke starému lomu v prudkém jihovýchodním svahu před námi, se dostáváme k hluboké
strži, na jejímž horním konci potkáváme studánku. Asi před deseti lety ji opravili buchlovičtí
myslivci a nazvali ji Myslivecká. Ve zmíněném prudkém svahu se rýsují poměrně velká skaliska,
která ze severozápadu bezprostředně sousedí s vylámaným kráterem bývalé Orlitovy skaly. Při
jízdě po „padesátce“ si jich nevšimne snad nikdo. Navíc jsou ve vegetačním období úplně ukrytá
za zeleným kobercem stromů. Tato bizarní rozeklaná a málo známá (spíš neznámá) skaliska stojí
určitě za zhlédnutí.
Za Orlitovou skalou potok opět z levé strany doprovází tzv. brněnská silnice. Dole pod břehy
s vysoko navezenou zeminou z lomu jsme si s kamarády, někdy krátce po polovině sedmdesátých
let, vybudovali na potoce hráz, za níž vznikla několik desítek metrů dlouhá přehrádka. Scházeli
jsme se tu několikrát týdně. Nemohli jsme se kolikrát ani dočkat konce školního vyučování,
abychom rychle poobědvali, hodili brašnu s učením někam do kouta a vyrazili na naši zástavu.
Někdo z přátel dokonce u hráze umístil dřevěný mlýnek, který, poháněn proudem vody, napájel
malý elektrický zdroj se žárovičkou. Vrcholem bylo sestavení deskové konstrukce voru, nasazené
na nafoukané traktorové pneumatice. Na voru jsme se pak vydávali na výpravy po vodní hladině
– od hrázky až po konec a zpět, odráženi větvemi stromů. Takové zážitky, o nichž se dnešním školákům snad může jenom snít, se jen tak z paměti nevytratí. A zda jim to může vynahradit přitroublá
virtuální realita, tož to nevím…
Vzpomínám, že ve vyvezené hlušině z lomů se ještě tehdy povalovaly díly ocelových kolejniček
a těžký rezavý kolejový vozík, používaný na převážení vytěženého pískovce z lomu na skládku
a na násypku, jejíž betonový pilíř tu ční u cesty dodnes.
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Skály před Orlitovou skalou

Starý most na Bílých potokách
BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/202018

K potoku sem z blízké silnice doléhá nekonečný hluk projíždějících automobilů a řev motorek
a typický nezdravý smog. K tomu se, zejména pod autobusovou zastávkou, přidává ve svazích pod
silnicí až k potoku nepořádek vyházený bezohlednými řidiči a spolujezdci v podobě umělohmotných láhví, sklenic, pneumatik a jiného odpadu. Za chvíli se ale naštěstí dostáváme dál od silnice
k místům, která nesou pojmenování Bílé potoky. S rozkvetlými lýkovci a pučícími bezy nás vítá
starý kamenný most, pamatující nejslavnější období rozkvětu buchlovského panství za moravské
šlechty, vzdělaných pánů ze Zástřizl. Most byl před necelými dvaceti lety důkladně opraven pracovníky Lesů ČR, a tak zachráněn pro další generace. Prochází po něm lesní cesta, která se napojuje na silnici vedoucí k Buchlovu, nahoře v místech V Dubině. Cesta, lemovaná lesem a ze strany
luk starými kaštany, je pozůstatkem původního napojení buchlovského hospodářského dvora
a hradu se starou brněnskou silnicí. Jako jediná byla používaná ještě počátkem dvacátého století,
kdy došlo k vybudování nové silničky s mostem a propustky, sloužící dodnes. Při ní se ostatně
vydáváme dál proti proudu Buchlovického potoka.
Potok sleduje silnici k Buchlovu, po odbočení z brněnského tahu, v místech, která byla upravována
posledními majiteli buchlovského velkostatku, Berchtoldy, zhruba před 110 lety. Pozůstatkem
tehdejší lesní výsadby jsou dodnes kolem cesty ojedinělé vysoké douglasky, čnící nad okolní
les. Silnice s potokem tehdy směřovaly pozvolným stoupáním úzkými lučinami, zřejmými ještě
na fotografiích z druhé poloviny 30. let. Po levé straně se objevují drobnější pozůstatky lomové
činnosti. Kámen byl opět využíván ke stavbě této cesty tehdejší malou buchlovickou stavební
firmou Františka Wintra. (Dokončení příště.)
Text a foto Bořek Žižlavský

Buchlov ze svahu nad potokem

Bílé potoky
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K výstavě Františka Fice
Vážení zaměstnanci buchlovického muzea,
vím – mohla jsem po prohlídce výstavy napsat své
dojmy a poděkovat ve Vaší pamětní knize, ale – mám
už „zpomalené vedení“ a své prožitky dlouho převracím v hlavě, než jsem schopna o nich mluvit.
Tedy jen shrnu: Je krásné, že po tolika letech nezapomínáte na mimořádného, všestranného a obětavého
učitele – hudebníka, který proslavil Buchlovice svou
prací s dětmi i dospělými. Zapadl mezi Vás a Vy jste si
ho zasloužili. A z druhé strany – pan učitel si zasloužil
půvabné (mně drahé) Buchlovice jako své působiště
mezi dobrými lidmi.
Všem Vám, kteří kočírujete život Buchlovic, přeju samé
úspěchy a všem, kteří tu žijí, přeju, aby vládla pod jejich
střechami pohoda a spokojenost. A ať pod Buchlovem
vyrůstají zpěvné děti.
Bylo mi nesmírně dobře, když jsem procházela výstavou, a ač je to už zase pár dní, co jsem u Vás byla, stále
cítím blaho v duši. Děkuji Vám zaň.
Věra Hamhalterová
(potomek Buchlovjáků po přeslici)

Vinohrádek pod kostelem

Řada vinné révy, vysazená na pozemku městyse Buchlovice pod kostelem před několika málo lety, se
má čile k světu. (Foto -bž-)
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Velké autobusové neštěstí

Autentická fotografie z neštěstí
U severního nádraží St. Město – Uh. Hradiště. V neděli večer o 7. hodině přivezl šofer Pleva autodopravy Kluka z Buchlovic dělníky k vlaku a na zpětnou cestu naložil 16 cestujících do Zlechova,
Tupes a Buchlovic. – Z lokálního nádraží posunovala lokomotiva tři nákladní vagony na severní
dráhu na seřaďovací nádraží – V místě, kde trať lokálky přetíná cesta k hlavní silnici pod most,
setkal se posunující vlak s autobusem. Místo není osvětleno, ani závorou opatřeno. Nad to ještě
panovalo v ten večer ošklivé počasí a autobus měl boky kryté před déštěm z boku šlehajícím – tak
že viděl jen ku předu.
V těch místech při přejezdu kolejí byl autobus zachycen vlakem – převrácen a vlečen po trati 25
kroků. Autobus byl rozdrcen na třísky a železná konstrukce zpřehýbána a zničena. Z trosek ozval
se hrozný křik drcených cestujících. – Na místo neštěstí sběhlo se hned množství lidu a pomáhali zachraňovati. Z Hradiště telefonicky povoláni přispěchali lékaři a jali se rychle poskytovati
pomoc raněným.
Z trosek autobusu byly vytaženy tři mrtvoly, a to 21leté Boženy W. z Buchlovic (tato se chtěla svézt
jen kousek k cukrovaru asi 300 kroků), 17letého zámeč. učně V. z Buchlovic a 50letého železničáře
B. z Tupes. V. byl úplně na kusy roztrhán a jen v plachtě kusy jeho těla odneseny. Zranění byli hned
na místě ošetřeni, lehčeji zranění ihned odešli a těžko zranění – a těch je osm – byli auty dopraveni
do zemské nemocnice v Uh. Hradišti. – Mezi těžce zraněnými je Marie K., obchodnice z Buchlovic.
Tato měla u sebe malé dítě a dětský kočárek. Na troskách autobusu v rozedraných obalech bylo
nalezeno dítko nezraněno. Matka utrpěla těžká zranění na hlavě mimo četná vnitřní zranění. Zraněným v pečlivém ošetřování v nemocnici vede se lépe.
– Na místo neštěstí proudily v pondělí po celý den spousty lidu. V pondělí večer konala na místě
neštěstí šetření soudní komise, která má zjistiti, kdo neštěstí zavinil.
Slovácké noviny 23. 9. 1927
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Zastavení času je přece tak jednoduché
Nadpis zřejmě každého, kdo se nad ním zamyslel, hodně pobouřil. Vždyť přece běh času nejde
nijak zastavit. A přece tomu tak není. Existuje jedno zařízení, které to opravdu dokáže. Tím vynálezem je fotografie. Pojďme si nejprve říci několik zajímavých postřehů.
Fotografie je věda, která využívá světlo k vytvoření trvalého obrazového záznamu. Dnes je využívána v mnoha oblastech vědy, techniky, ale i v běžném životě. Slovo fotografie pochází ze dvou
řeckých slov. Jedním je fótos – světlo, a tím druhým grafé, a to znamená kreslení. Pokud tato slova
spojíme, pak vznikne tvar ,,kreslení světlem“ – fotografie. Na první pohled je to velmi jednoduché.
Byla to ale dlouhá cesta, než lidstvo dospělo do fáze fotografie, kterou dnes známe. První zachycení obrazu se připomíná již kolem roku 1800, ale první známá fotografie byla vytvořena v roce
1822. Další pak v roce 1825, kdy byla pořízena kopie rytiny chlapce vedoucího koně. Právě tato
fotografie je považována za nejstarší dochovaný snímek. Další na sebe nedala dlouho čekat
a v roce 1826 byl vytvořen snímek venkovní krajiny. Později se začalo fotografovat na skleněné
desky a fotografové to v přírodě neměli vůbec jednoduché. Tahali s sebou totiž docela objemný
fotoaparát s trojnožkou – stativem. Později byl vynalezen plastický film a pak vývoj pokračoval.
V roce 1926 se stal známým fotoaparátem přístroj Leica, ale ten si mohl dovolit jen bohatý člověk.
V roce 1963 to byl fotoaparát Polaroid, a to už na barevný film. Tento úžasný objev dokázal vytvořit
fotografii za jednu minutu po fotografování. Tehdy to bylo něco ohromujícího a nevídaného.
Čas běžel a mezi léty 1995–2005 byl barevný film odsunut a na řadu přišly digitální fotoaparáty. V čase mobilních telefonů byly i do nich instalovány fotoaparáty, které dnes považujeme
za naprostou samozřejmost a někdy i nutnost.

Chřibské trojvrší z Maršova

(Foto: Vladimír Procházka)
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Hrad Buchlov kolem roku 1870
V bývalém Československu bylo fotografování velmi oblíbeným koníčkem a spousta lidí si vyráběla fotky doma. Zvětšovák, leštička, vývojka, ustalovač a vývojnice. Fotografické zboží se prodávalo v drogeriích a v prodejnách Foto Kino. Jedním z povedených fotoaparátů, jen vzpomeňme,
byla oblíbená domácí značka Flexaret.
Pomyslné zastavení času je způsobem fotografickým možné. Jednou je to obraz člověka, který už
dávno na tomto světě není. Jindy je to krajina, která v proudu času zaznamenala velkou proměnu.
Podruhé nám pan fotograf předvede krajinu z ptačí perspektivy, potřetí je to umělecká koláž,
po čtvrté vzpomeneme na prožitky z dovolené. Své kouzlo mají stále i černobílé fotografie, na kterých je milé laškování světla a stínu. Mnohdy nám oko spočine na krásném ženském aktu, nebo
na starých kabinetkách obdivujeme kouzlo tehdejší módy odívání. Milovníci militarií se zájmem
hledí na kouzlo starých zbraní a uniforem. Každá fotografie nás na chvíli v uspěchaném životě
zastaví, potěší, vyvolá úsměv i nostalgickou vzpomínku.
V dobách již dávno minulých byla první fotografie skutečně podobná s obrazem v zrcadle a tak
jí lidé začali říkat podobenka. První podobenky se počaly objevovat na hřbitovech. Lidé si tak
připomínali dokonalou podobu zesnulého. Rodina se chodívala fotografovat do ateliéru k panu
fotografovi a mnohdy tyto fotografie ve zdobných rámečcích zdobily lidské příbytky. Fotografie
pronikla i na pohlednice. Ve zlaté éře pohlednic si lidé posílali lístky s fotografií, kdy byl adresát
spokojen s tímto malým dárkem a pozorně si četl pozdrav od odesílatele.
V dnešní moderní době si pohlednice posíláme pouze výjimečně. Většinou na to není čas a není to
také nijak levná záležitost. Ve svých počítačových úložištích máme tisíce fotografií, na které se většinou nedíváme a stále k nim přidáváme další a další. Klasickou fotografii na papír si dnes už nechá
udělat málo kdo a převládají ty, které jsou v elektronické podobě. Občas nám přijde na mobilní
telefon fotografie v podobě zprávy mms, ale tu pak v koloběhu času stejně vymažeme. Ale pořád
platí, že fotografie, to je tedy, panečku, něco! 
Vladimír Procházka
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Dva pohledy na Buchlov

Od Stupavy

Od Stříbrnických pasek

(Foto: -vlk-)
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Červenec na zahrádkách
Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi
proti vzniku Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti
jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid
vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30
v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý
v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které
je možné použít, jsou Fertikal, Lamag vápník,
Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty
pak postupně zvyšujeme až do období před
sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření
14 dnů před sklizní.

CF. Po odebrání povolení přípravku Calypso
480 SC pro zahrádkáře jim zůstaly povoleny
k řešení pouze Dimilin 48 SC nebo Insegar
25 WP. Oba přípravky obsahují účinné látky
ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu,
oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček.
Proto je rozumnější použít přípravky Integro nebo Mospilan 20 SP – oba mají OL 14 dnů
a s oběma se ošetřuje 8-10 dnů po vrcholu
náletu obalečů. Konečně lze použít bioinsekticid Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu
náletu na feromonový lapák, navíc s možností
opakovaného použití v intervalu 10 dnů.

Koncem června jsme ukončili ošetřování jádrovin proti strupovitosti. Začátek července je
rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně
proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Discus-OL 35dnů, nebo nově zaváděný Sercadis obsahující nový dosud nepoužívaný fungicid fluxapyroxad též s OL 35 dnů,
který při dávkování 2,5 ml/10 l vody je účinný
proti padlí). Lze použít i fungicidy Talent OL 28
dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů.

V červenci, při deštivém počasí se mohou
objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně
listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi
slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při
časném napadení listy žloutnou a opadávají.
Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší
na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění
napadených listů a hostitelských rostlin. Při
chemické ochraně se osvědčuje Horizon 250
EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba
pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce už od konce dubna.

Koncem července (nejpozději začátkem srpna)
musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci
obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili
pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném
intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy
(Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, Integro
případně insekticidní biopreparát Lepinox
Plus).
K poslednímu zásahu před sklizní jabloní
se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7
dnů. Pozor k řešení náletu obaleče švestkového je nutné použít odlišný specifický
feromonový lapák pro peckoviny – Deltastop

U angreštu především likvidujeme hnědé
padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme
proti antraknóze přípravkem Dithane DG
Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu
proti septoriové skvrnitosti (i zde působí
dobře Dithane DG Neotec) a též i ošetření
proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak
černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem
rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat
přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě
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předtím ostříhat větvičky s hálkami. Ekologové
doporučují ošetření proti antraknoze Boraxem a Championem 50 WG, proti septoriové
skvrnitosti a i proti hnědému padlí přípravky
(Vitisan + Kumulus WG) a proti poškození
rybízu vlnovníkem rybízovým vždy postříkat
přípravkem Neudosan.
Červenec je náročný na ochranu révy vinné.
V první polovině měsíce bývá vysoký infekční
tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud
už dojde k projevům padlí na listech a bobulích, je nezbytné, aby zahrádkáři použili
k zastavení dalších škod přípravek Karathane
New. Má OL 21 dnů. Po stabilizaci stavu je
možné zatím v tomto roce pokračovat v ošetření proti padlí v aplikaci IQ-Crystalu (maximálně ho lze použít 4x). Naopak při deštivém
počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou
nutné další aplikace proti plísni révy vinné.
Vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil
Gold Combi Pepite nebo Acrobat MZ WG.
Ekologové k zastavení dalších škod doporučují urgentně dle nich eradikativní a intenzivně působící přípravky zejména Kumulus
WG, Kuprikol 50 a Vitisan. Proti šedé hnilobě
hroznů lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u kombinovaných
přípravků proti plísni nebo padlí obsahující
folpet nebo fosetyl Al. Je to (např. Ridomil
Gold Combi Pepite). Začátkem července je
třeba provést ošetření proti druhé generaci
obalečů (přípravky SpinTor, Integro).
Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší
kultury, které chceme uchovat do příští
sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem
jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám
působí Aliette 80 WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky
používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette

aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme
preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum,
který při expedici v malobalení pro zahrádkáře dostal příponu Biogarden se používá
k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti
bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje
ihned po sklizni sežnout porost, přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec
(0,2 % k postřiku). Ekologové navrhují ošetření Championem 50 WG.
Opět opakuji informaci o antraknozové skvnitosti jahodníku. Pokud se projevuje tato choroba v jahodníkové kultuře slabším postižením, pak je potřebné uhynulé rostliny nahradit
zdravou sadbou a pomocí přípravků Ortiva,
Score 250 EC čí Signum se pokusit zasáhnout proti této chorobě, která, jak bylo uvedeno v měsíci květnu, se vyskytuje v poslední
době stále častěji, a která především na plodech způsobuje propadlé nahnědlé hnilobné
skvrny, na nichž se pak tvoří masa krémově
až oranžově zbarvených spor-konidií. Tato
choroba však postihuje i další části rostliny
a činí malé tmavé nekrotické skvrny na řapících a čepelích listů, na kořenech, na kořenovém krčku a celá rostlina během krátké
doby uvadne a odumře. Jde o nákazu houbou
Colletotrichum acutatum, která postihuje nejvíce velkoplodný jahodník především remontantně plodící odrůdy jahod. Nákazou dále
postihuje další četné rostliny na zemědělské
půdě např. jabloně, ořešák královský, plodovou zeleninu (lilek, papriku, rajčata) dále celer,
kvetoucí rostliny (ostálky, sasanky, šácholan,
pryskyřníky), borůvky a jiné.
V posledních letech se na listech a rubině
plodů vlašských ořechů objevují známky
poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý
způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů
a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost
na listech. Proti těmto škůdcům není u nás
registrován zatím žádný přípravek. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být
účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New.
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U zeleniny a brambor je třeba pokračovat
v ošetřování proti plísním. Univerzálním
přípravkem je Acrobat MZ WG či Kuprikol.
Proti plísním u zeleniny je nově zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva.
Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové
hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni
dýňovitých (registrace u zeleniny je však
mnohem širší). Nastane-li však už u okurek
doba sklizně, musíme použít přípravek Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu
jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ekologové zde
naopak doporučují Polyversm Biogarden. Ze
stejných důvodů lze používat u rajčat mezi
jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ
Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze

3 dny. Ekologové naopak navrhují u rajčat
mezi sklizněmi Vitisan. V době sklizně raných
brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy
rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem
účinnější nově zavedený přípravek, který je
k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je
ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito
však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní
bramborovou. A nakonec ekologové mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy
doporučují Bioton+AquaVitrin K. Brambory se
mohou tímto přípravkem ošetřit maximálně
třikrát.
Zaslal ČZS Buchlovice

BAROK obchůdek Buchlovice
náměstíčko – tržnice vás všechny srdečně zve do svého kouzelného
prostředí
Co zde najdete?
* skleněné šperky od předních českých návrhářů * cínové šperky s drahými kameny
* přírodní českou kosmetiku, mýdla * kvalitní české bylinkové čaje * pletené a šité hračky
* keramiku * sladkosti italské značky Pellino * malované obrazy
+ fantastické kafíčko, čaje, víno, rumy
+ RAW dezerty
+ bezlepkové dezerty
+ originální sladkosti
+ domácí koláče
+ ovocné a zeleninové šťávy
+ zdravé výrobky
Otevírací doba:
pondělí–neděle
od 10.00 hodin do 17.00 hodin
Rezervace na tel.: 737 779 100
Těšíme se na vás BAROK
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Toulky Prahou V
Chodníčky Kampy přicházíme na historické Maltézské náměstí. Podle řádu maltézských rytířů
dostalo své jméno. Najdeme tu Nostický a Velkopřevorský palác, dánské a japonské velvyslanectví.
Při našich toulkách nemůžeme vynechat ulici Karmelitskou. Od Maltézského náměstí není daleko.
Rovněž na ní nacházíme historické domy a paláce. Na dvou domech čteme – Dům s pamětní
deskou Miroslava Tyrše – Malostranský sokol vzpomíná s hrdostí, že v tomto domě bydlel v letech
1841-1852 ušlechtilý jinoch, který dal českému národu dar nejkrásnější – vznešenou myšlenku
sokolskou. A druhý dům s pamětní deskou – V tomto domě žil a tvořil v letech 1886–1889 Mikoláš
Aleš, jeden z největších českých malířů. A jsme zase chytřejší.
Mnoho domů má domovní znamení, třeba dům U Zlatého hroznu nebo dům U Zlatého pštrosa
a jiné. Pozastavujeme se nad krásnou architekturou Rohanského a Vrtbovského paláce. Ale největším lákadlem pro turisty je v této ulici kostel Panny Mari Vítězné. V kostele je umístěna proslulá
soška Pražského Jezulátka. Tu darovala kostelu dcera španělské šlechtičny. Sošce bývá přisuzována zázračná moc. Pokaždé, když sem přijdete, má jezulátko jiné oblečení – červené, modré,
zlaté. Pokud chcete suvenýr s Jezulátkem, dá se koupit přímo v kostele.
Tentokrát se vydáváme ze Staroměstského náměstí do ulice Celetné. Dříve to byla ulice plná
pekařství a podle housek zvaných caletky, dostala své jméno. I v ní je mnoho významných památek, domy se znameními, honosné paláce i sídlo Karlovy univerzity. Obdivujeme barokní Hrzánský
palác i dům U Černého slunce. Také dílo kubistické, jakým je dům U Černé matky boží. V jednom
z paláců sídlí i Divadlo v Celetné. Ulicí docházíme k symbolu Prahy, gotické Prašné bráně. Ve vnitřních prostorách je umístěna výstava Králův dvůr, seznamující návštěvníky s životem ve středověké
Praze. Věž brány je rovněž přístupná.

Mlýnské kolo na Čertovce

Oltář s Pražským Jezulátkem

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7–8/202030

Procházíme branou na náměstí Republiky. Také zde je mnoho významných staveb a památek.
Klášter s kostelem sv. Josefa, obchodní dům Kotva, dům U Hybernů (dříve se tak tomuto náměstí
říkalo). Po rekonstrukci v něm našla domov scéna divadla Hybernia. Muzikál v tomto divadle byl
úžasný a dech beroucí. Komplex Palladia vznikl přestavbou kasáren a vestavbou nové budovy. Je
zajímavý, ale moc rozsáhlý a nepřehledný. Aspoň pro nás. Ostatní možná vidí tuto stavbu jinak.
V těchto místech napsal J. K. Tyl text k pozdější české hymně – to nám sděluje pamětní deska
na zdi domu. Národní kulturní památka tohoto náměstí je Obecní dům. Stojí na místě původní
rezidence českých králů nazývané Králův dvůr. Odtud vycházely korunovační průvody českých
králů. Na začátku 20. stol. byl celý komplex budov zbourán a na jeho místě byl postaven nový
dnešní Obecní dům. Na jeho výzdobě se podíleli nejvýznamnější čeští malíři a sochaři, např. Ženíšek, Myslbek, Mucha a jiní. V sálech se pořádají koncerty, festival Pražské jaro a mnohé jiné. Tato
secesní památka je chloubou jejích stavitelů.
Jestliže si myslíte, že v Praze není žádná tichá a klidná městská čtvrť, mýlíte se. Taková existuje.
Nejsou v ní žádné výškové budovy ani paneláky, žádné supermarkety. Je tam malá škola, naproti
ní kostel, ústřední budova, ve které je kino, restaurace a obchůdek, a ulice plné prvorepublikových
vil. Ví se o ní, že je domovem mnoha výtvarníků a umělců. Jsou tu také velvyslanectví, např. španělské nebo pákistánské. Už skoro sto let je nejlepší adresou v Praze.
Jedná se o zahradní a vilovou čtvrť zvanou Ořechovka. A s ní také končíme náš pobyt v Praze.
(Konec)
Text a foto Drahomíra a Stanislav Omelkovi

V měsících červenci a srpnu 2020 slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea naši spoluobčané:

červenec
paní Marie Svobodová
paní Bedřiška Gabrlíková (Domov pro seniory Buchlovice)
pan Rudolf Katrňák (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Ludmila Maděrová
paní Marie Zapletalová

srpen
pan František Dvořan
paní Věra Novotná
pan Josef Šesták (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Ludmila Burešová
paní Anna Glosová (Domov pro seniory Buchlovice)
paní Kristina Kropáčová
pan František Latina
pan Miroslav Jiřikovský
paní Milena Martonová
paní Marie Zámečníková
Všem oslavencům přejeme do dalších let života všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí!
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Vzpomínka na Jiřího Hanáka
V pátek, 5. června 2020 zemřel ve věku 82 let Jiří Hanák, dlouholetý novinář a komentátor společenského a politického dění v naší vlasti. Vzhledem k tomu, že pocházel
z našeho městečka, rádi bychom alespoň krátce jeho osobnost na následujících řádcích připomenuli.
Jiří Hanák, jak už bylo zmíněno výše, se
narodil 27. února 1938 v Buchlovicích. Bydlel
spolu s rodiči v Hradišťské ulici č. p. 30. Jeho
otec sloužil v mládí u legionářů, později se
stal učitelem a dle ústního, ale neověřeného
zdroje krátce vyučoval i na druhém stupni
naší základní školy.
Po skončení druhé světové války se Hanákovi
z Buchlovic pravděpodobně odstěhovali.
O něco později pak Jiří vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze žurnalistiku a v šedesátých letech dvacátého století začal pracovat v redakci tehdejšího časopisu Reportér.
Za normalizace nemohl své povolání kvůli
podpisu Charty 77 vykonávat a pracoval
proto jako skladový dělník v obchodním
domě Kotva v Praze.
Jeho opětovný návrat k vystudované profesi se uskutečnil až v roce 1988, kdy začal
přispívat do tehdy ještě samizdatových Lidových novin, jimž zůstal věrný ještě i několik let po tzv. sametové revoluci. Po delším
období, které strávil v redakci deníku Právo,
se v dubnu 2016 do Lidových novin opět vrátil, a do jejich sobotního vydání pravidelně
přispíval do rubriky „Poslední slovo“, v níž
glosoval aktuální události.
Ve svých textech byl Hanák často syrově pravdivý, či přímo kritický. Ostatně to bylo jeho
posláním. Je možné, že pro tyto jeho výroky
mohl být u některých lidí neoblíbený. Pokud
ale pomineme obsahovou stránku jeho textů,
ale zaměříme se na formu, musíme konstatovat, že jeho vytříbený sloh spolu s hrou se

slovy a bezvadnou češtinou vytvořily z jeho
sloupků dílo velmi vysoké literární úrovně.
Tohoto si před časem povšiml také Český
literární fond Opus vitae a udělil mu cenu
„za mistrovství pera, občanskou statečnost
a paličatost, která se občas hodí“. Ještě předtím, v roce 2005 se stal držitelem novinářské
ceny Ferdinanda Peroutky
Poslední rozloučení s Jiřím Hanákem proběhlo v pátek 12. června v obřadní síni
na Olšanských hřbitovech v Praze.
-red-, foto internet
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V druhé polovině osmdesátých let minulého století byly vyzdobeny některé prostory budovy tzv.
Janíka v kempu na Smraďavce rozměrnými karikaturami kreslených vtipů známého kreslíře Vladimíra
Renčína. Jedna z kreseb byla letos nalezena pod pozdějšími výmalbami a obnovena i v kempovém
bufetu, kde ji můžete uvidět, když se zastavíte na limo, pivo nebo kávu. (foto -bž-)
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