








NO TO SE VÍ, ZASE SE SEJDEM, ZA SEDM LET, I PÍŠTÍ TEJDEN
V nedli ráno dne 19. února 2012 zemel po delší
tžké nemoci v ústecké Masarykov nemocnici eský
spisovatel - prozaik, texta, trampský písniká, hudebník a
nakladatel Jaroslav Velinský, známý pod pezdívkou Kapitán
Kid, který by se letos v prosinci dožil 80 let. Kapitán Kid
znan ovlivnil tvorbu ady dalších autor v oblasti trampské i
folkové písn. Svým literárním dílem se rovnž zaadil mezi
naše významné autory v oblasti eské detektivní, ale i sci-fi a
dobrodružné literatury. Pro náš region je zajímavé, že v roce
1975 uvedlo Mstské divadlo v Šumperku pi píležitosti 30.
výroí osvobození jeho hru „Než vyšlo slunce“ (v témže roce
byl u nás uspoádán první Mohelnický dostavník). Byl
spoluzakladatelem známého a dodnes trvajícího festivalu
PORTA (vznik v roce 1967) a je nositelem ady cen Porty
vetn Zlaté Porty (nejvyšší ocenní festivalu). V roce 1999
obdržel Cenu Jiího Marka za nejlepší detektivku roku a v roce
2010 obdržel Cenu primátora msta Ústí nad Labem. Narodil
se v Praze, kde prožil své mládí. Pocházel z divadelního
prostedí a stal se lenem skautského oddílu, který vedl všem
dobe známý Jaroslav Foglar (Jestáb). Do „Foglarovského
svta“ se zapsal pedevším volným pokraováním píhod
Rychlých šíp s názvem „Poslední tajemství Jana T.“ Bhem
svého bohatého života vystídal adu zamstnání. Byl
horníkem, soustružníkem, opravoval sportovní náadí nebo
pracoval jako noní hlída v zoologické zahrad. Pozdji
pracoval v libereckém Divadle hudby jako reklamní grafik,
písmomalí a typograf. Od roku 1983 žil a pracoval v obci
Libouchec poblíž Ústí nad Labem. Jaroslav Velinský byl
aktivní prakticky do posledních dn svého života. Bhem své
nemoci ješt stail nadiktovat text svého posledního literárního
díla. V posledních týdnech svého života se svými kolegy
pipravoval scéná poadu „Potlach s Kidem“, který ml být
uveden ve tvrtek 14. ervna 2012 na letošním Mezinárodním
festivalu Porta v Ústí n. L. jako oslava jeho blížících se 80.
narozenin. Kapitán Kid však vdl, že už nebude moci zpívat a
tak práci se zpvem svých písniek na tomto svém
narozeninovém potlachu „svil“ jiným. A tak hosty ervnového
„Potlachu s Kidem“, tentokráte již bez osobní úasti tohoto
trampského barda, budou skupiny Bob a Bobci, Náplava, Miki
Ryvola a Staenky (pvodní Schovanky), Helena Maršáková s

Tony Linhartem, Wabi Dank, Petr Kocman, Vra Martinová i
Riding Hoppers. Mirek Kováík zarecituje nkteré Kidovy texty
a jeden z prvních Kidových spolupracovník a jeho celoživotní
pítel Petr Nárožný, bude celý vzpomínkový poad
moderovat.
Kapitán Kid a Mohelnice Poprvé pijal naše pozvání do
Mohelnice v roce 1987 a to na 13. Mohelnický dostavník®, kde
se rovnž zhostil funkce lena odborné poroty. Ze své první
návštvy Mohelnice si dom do Libouchce odvezl významné
ocenní „Mohelnický zelák“. Krom svého recitálu
v galapehlídce zahrál v nedli v pravé poledne za hudebního
doprovodu známé pardubické skupiny STOPA v Mohelnici
premiérov svou píse „No to se ví, zase se sejdem“. Náš
Dostavník se mu moc líbil a tak pijel i v následujících letech
1988 a 1989, kdy zde dostal ocenní divák „Osobnost
Dostavníku“ a spolen s dalšími osobnostmi (Vojtou Kiákem
Tomáškem, Františkem Linhárkem z Poutník a Vláou
„Fáberou“ Bláhou kapelníkem Stopy Pardubice) byl slavnostn
pivezen na bryce tažené komi k hlavnímu podiu. Ti roky po
sob Kapitán Kid, krom hraní na podiu i u táboráku, u nás
psobil i jako len odborné poroty. A práv z 15. Mohelnického
dostavníku® 1989 je naše dnes již historická fotografie, kdy
v nedli 3. záí v poledne spolen s mohelnickým DPS
(Dtským pveckým sborem ÚSVIT po vedením Zdeky
Jásenské) pi II. ZŠ na hlavní scén zazpíval svou písniku
„No to se ví, zase se sejdem“. Tato písnika, vznikla roku
1974, se na našem festivalu stala již neodmyslitelnou souástí
zakonení všech dalších roník. Kapitán Kid Mohelnici ješt
navštívil pi píležitosti 16. Mohelnického dostavníku® v roce
1990 (první Dostavník po sametové revoluci). Naposledy zde
u nás úinkoval na 24. Mohelnickém dostavníku® v roce 1998.
Kapitán Kid napsal více než 100 trampských písniek, z nichž
mnohé zlidovly (Krinolina, Slaboch Ben, Jenoféfa, Savana,
Malá Jane, Nezralé maliny, No to se ví a mnoho dalších).
Kapitán Kid nám bude chybt a na letošním 37. Mohelnickém
dostavníku® si na nho vzpomeneme nejen pi poslední
závrení písnice „No to se ví, zase se sejdem“.
Pavel Nenkovský, (foto archív Mohelnického dostavníku®)
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V NOE & RADIO PROGLAS

* V pátek 24. 02. 2012 na zasedání zastupitelstva
Olomouckého kraje pevzal z rukou hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Martina Tesaíka ocenní za svou práci a iny editel
olomoucké vazební vznice plukovník Jií Ruprecht (syn
dlouholetého kostelníka farního chrámu sv. Tomáše Becketa v
Mohelnici) a editel Vznice Mírov plukovník Vladimír Lang, a
to za osobní pínos v projektu Humanita. „Projekt dal práci
doživotn odsouzeným vzm, kteí pomáhají odstraovat ze
zadržených padlk znakového zboží všechna oznaení.
Obleení bude eský ervený kíž používat jako souást
humanitární pomoci,“ uvedl hejtman Tesaík. Na snímku
stojící: Poslanec Ing. Roman Váa, editel Vznice Mírov plk.
Vladimír Lang, editel olomoucké vazební vznice plk. Jií
Ruprecht a hejtman Ing. Martin Tesaík.

SPOLENOST PÁTEL HISTORIE MOHELNICE o. s.
Zasedání len a píznivc Mohelnice
se koná v úterý 27. bezna 2012 od 18 hod
v klubovn Penzionu, Medkova 1

nabídly letos Mohelnickému dostavníku® spolenou mediální
spolupráci. Pi této píležitosti pijel do Mohelnice 31. ledna
kameraman Václav Plíšek a režizér Pavel Strakoš a v
„zazimovaném“ areálu mstských sad“ a pedevším pak
v byt Aligátora natoili spoustu zábr. Štáb TV NOE odjel
zpt do Ostravy po tém pti hodinách práce se spoustou
natoeného materiálu. Premiéra první ásti z tohoto natáení
byla odvysílána 03. 03. 2012 na TV NOE v beznovém dílu
magazínu „MEZI PRAŽCI“, který uvádí Honza Žamboch.
Reprízy budou vysílány 10. 03. v 11 hod., 11. 03 v 18,25 hod,
13. 03 v 17,25 hod. a 16. 03 v 11 hod. vždy na TV NOE. Další
možné termíny repríz najdete na programu TV NOE na
<www.tvnoe.cz>. Druhá ást povídání o Mohelnickém
dostavníku®
bude vnována vzpomínkám a archivním
fotografiím z dob vzniku a historie tohoto populárního festivalu
a bude odvysílána nkdy ped letními prázdninami.

Václav Plíšek

Aligátor

Pavel Strakoš
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PÍSNIKÁ, FOLKOVÝ HUDEBNÍK
A SKLADATEL JAROSLAV HUTKA
se stal nositelem Ceny Olomouckého
kraje za pínos v oblasti kultury

Už pošesté za sebou (poprvé v roce 2006) vyhlásil Olomoucký
kraj "Ceny za pínos v oblasti kultury". Za celoživotní pínos
v oblasti kultury bude ve stedu 4. dubna 2012 uveden do této
„Dvorany slávy“ známý písniká Jaroslav Hutka. Pi výbru
jednotlivých adept na ceny Olomouckého kraje v oblasti
kultury bylo pihlíženo pedevším k významu jednotlivých
osobností nebo realizovaných poin v celostátním mítku ve
sledovacím období. Rovnž bylo pihlíženo k ohlasm
veejnosti na realizované aktivity v kulturní oblasti, trvalosti
pínosu jednotlivých aktivit a k vazb osobnosti nebo aktivity na
Olomoucký kraj. Za povšimnutí stojí jist i ta skutenost, že
Cenu za výjimený poin roku 2010 v oblasti profesionálního
umní v oblasti hudby získal z celkového potu 84 nominací i
náš Mohelnický dostavník®.
Jaroslav Hutka se narodil 21. dubna 1947 v Olomouci. Rodina
bydlela v centru Olomouce v dom, který jeho otec ádn koupil
ješt ped válkou. Tatínek obchodoval s nábytkem. Dm, který
jim patil, ml vpedu kanceláe s prodejnou nábytku a vzadu
pak byl ptipokojový byt. Po pevratu v roce 1948 jim byl ale
tento dm „znárodnn“ a tsn ped Vánocemi roku 1952 pak
vojáci se samopaly celou rodinu odvezli do cca 40 km
vzdáleného Bouzova, kde jim bylo poskytnuto bydlení o
velikosti 1,5 místnosti pímo na policejní strážnici. Zde zstali
dva roky (rodie se temi malými dtmi). Malý Jaroslav na
Bouzov zaal chodit do školy - jednotídky (první až pátá tída
s celkovým potem 21 dtí), na což dodnes rád vzpomíná.
Maminka Jaroslava pochází z nedalekého Bohdalova (bývalé
Sudety - Bohdalov totiž ležel pesn na hranici protektorátu a
nmecké íše). Její tatínek František Lánský byl v Bohdalov
rychtáem (starostou) a to již ped první svtovou válkou. Dožil
se krásných 95 let. Mimo jiné zde zavedl elektrifikaci a nechal
postavit pro tuto zapadlou obec i nezbytnou silnici. Jaroslav
Hutka si kraj kolem Bohdalova oblíbil, jezdil zde s maminkou na
prázdniny a o pírod kolem Bohdalova napsal dokonce i píse
„Krajina“, ve které tuto „zapomenutou“ krajinu popsal. Jeho
pedkové jsou pohbeni na hbitov ve Studené Louce (viz
píse „Krajina“ a zde její konec….“hbitvek bez zdi“). Písniká
Jaroslav Hutka na veejnosti zaal vystupovat koncem
šedesátých let. Nedílnou souástí jeho bohatého repertoáru
jsou i moravské lidové balady. Jaroslav byl výrazným odprcem
komunistického režimu a stal se i signatáem Charty 77. V roce
1978 však byl pinucen k emigraci do Nizozemí. Zpt do své
vlasti se vrátil až 25. listopadu 1989. Je autorem nkolika
básnických sbírek, ady fejeton a mnoha dalších prozaických
text. Mezi jeho nejznámjší písn zcela nepochybn patí

„Námš“ (z roku 1973), která byla pvodn složená pod
názvem „Krásný je vzduch“ jako hymna „I. Hanáckého Folk &
Country Festivalu“ (festival se ml konat 10. - 12. srpna 1973
ve známém amfiteátru v Námšti na Hané). Tehdy bylo
prodáno více jak 20.000 vstupenek, ale ti týdny ped jeho
zaátkem byl festival v rámci tehdejší „normalizace moci“
zakázán. Písnika ale nezapadla a pozdji se dokonce stala
jednou z nejznámjších písní „sametové revoluce“.
Jaroslav Hutka a Mohelnice - Poprvé byl Jaroslav Hutka
pozván poadatelem 21. Mohelnického dostavníku® jako
úinkující v roce 1995. Tehdy Jaroslav ped svým dostavnickým
recitálem na hrad Bouzov, jak sám íká, si velice dobe
pamatuje na „bájený týden na Bouzov“ i na celý festival
v Mohelnici, kde pi recitálu v galapehlídce vedle nho na
podiu sedla tehdy jeho malá dcera Klárka. Od nás poadatel
dostal prestižní cenu „Mohelnický zelák“. Tu má dodnes
umístnou ve svém ateliéru na své chalup. Podruhé k nám do
Mohelnice pijel 16. 12. 2000, kdy spolen s Radimem
Hladíkem vystoupil jako host tradiního vánoního koncertu
Smola. A po tetí k nám pijel 14. 11. 2009. Tehdy pijal naše
pozvání vystoupit v kinosále MKS pi píležitosti oslav 20 výroí
„sametové revoluce“.
19. února letošního roku mi Jaroslav Hutka prostednictvím
internetu napsal, že zrovna pobývá v Indii v mst Hampi, které
je prý strašn pokálené od zdejších posvátných krav. Blízko
jednoho chrámu, kudy také chodí sloni, vidl na vlastní oi, jak
jednu žebraku okradly dv drzé opice. Tato oblast
s významnými památkami byla v roce 1986 zapsána do
Seznamu svtového ddictví UNESCO. Jaroslav jel do Indie na
ti msíce, kde u moe v rybáské vesnice Agonda
v nejmenším indickém stát Goa (jižní Indie - bývalá
portugalská kolonie) dopisoval všechny vci z exilu, což
znamená napsat ti docela tlusté knihy a hromadu povídek.
V míst, kde se nejvíce pohyboval, je spousta kostel a také
nejvtší kesanské chrámy v Asii, které, jak sám íká, jsou
monumentální a fascinující. Jaroslav má ti dti (Vavince,
Klárku a Elišku).

Vašek Souek, Aligátor, Jaroslav Hutka a dcera Klárka (1995)
Jeho dcera Klárka, se kterou byl v roce 1995 na našem
Mohelnickém dostavníku®, v souasné dob studuje antiku na
univerzit v Edinburghu (Skotsko). Jaroslav Hutka se do
pedání Cen Olomouckého kraje stihnul z cest po Indii
v poádku vrátit zpt do své vlasti. Již te oba se tšíme na
naše osobní setkání a tenám Objektivu Mohelnice slibujeme
další povídání o dojmech, zážitcích a dobrodružstvích nejen z
Jaroslavova nedévného putování po Indii. Redakce Objektivu
Mohelnice tímto jménem svým a jménem všech píznivc
Jaroslavu Hutkovi upímn blahopeje k udlení "Ceny
Olomouckého kraje Za celoživotní pínos v oblasti kultury", a
tší se nejen na jeho další písniky, fejetony i povídky, ale
snad i na jeho brzkou návštvu Mohelnice a jejího okolí.
Pavel Aligátor Nenkovský
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PES ANDY
DO PERUÁNSKÉ AMAZONIE

Pod námi leží ,,zelené peklo" prales, jejichž celistvost je
narušena lesknoucí se klikatinou amazonských veletok. To už
jsme opustili vzdušný prostor Venezuely a nacházíme se nad
územím divoké Kolumbie. Za necelou další hodinu sledujeme
spolu s mými dvma páteli panorama, které nám nabízí pohled
z letadla Boeing 747 s kapacitou 426 cestujících. Mimoádný je
pohled na soutok veletok Napo a Ucayali, které se zde vlévají
do Amazonky. Plynulost letu je ponkud narušena turbulencí,
která je zpsobena mohutným hebenem And. Úchvatný je
pohled na šestitisícové zasnžené vrcholky tohoto
velehorského masivu. Svtelné odrazy horských ples vysílají
své signály vné pítomnosti. Po peletu And postupn
klesáme z výšky deseti kilometr, abychom se snesli tém k
hladin Tichého oceánu, kde se nachází letišt hlavního msta
cílové zem, zvané Peru.
Lima je pro nás vstupní branou do peruánských And i
pralesních porost mohutné Amazonie. Vzhledem ke své
geografické poloze je poasí v Lim výjimené. Mohutný
heben And oddluje msto od vlhkého proudní z Amazonie,
takže srážky jsou zde celoron mizivé. Studený Humboltv
proud se podílí na vzniku oblanosti. Náš vstup do tohoto
msta byl doprovázen lednovým sluníkem. To je v dob, kdy
na jižní polokouli léto vrcholí. Lima by si zasloužila samostatné
pojednání. Lze alespo pipomenout, že byla založena
španlským dobyvatelem Franciscem Pizzarem v r. 1535.
Nejstarší universita v Latinské Americe zde byla založena již v
r. 1551. V programu naší cesty bylo dostat se ješt téhož dne
do vysokohorské osady Tarma. Cesta z Limy se nepetržit
vinula hlubokým kaonem. Postupn se dostáváme až do
prsmyku s nadmoskou výškou 4700 m. Horské msteko La
Oroya opouštíme za soumraku a za další ti hodiny jsme
v Tarm - první cíl našeho peruánského putování. Od výjezdu z
Mohelnice nás dlilo tém 48 hod. Další dva dny jsme vnovali
potulkám po okolí, které se jevilo jako ráj pro kaktusáe. Podél
boulivého potoka se spouštíme až do výšky 900 m. Zde se
nacházíme ve zcela odlišném klimatickém pásmu. Po
pedchozím chladu nám pipadne teplý a vlhký vzduch jako
nžné pohlazení. Msteko San Ramon je obklopeno bujnou
tropickou vegetací. Vhodné místo pro nkolikadenní pobyt
splnilo naše oekávání.
Návtrná strana And pináší hodn vlhkosti a tím vytváí i
podmínky pro hojnou vegetaci a široký výskyt hmyzu. Srážky
jsou zde asté a vydatné. Pokud však vysvitne slunce, jeho
energie promní vodu v páru a vytváí tak mohutnou pírodní

saunu. Pohyb v terénu je pak nároný. Prales nabízí své taje,
krásu i drsnost. Ped tropickým lijákem nacházíme útoišt na
nedaleké farm. Nkolik vzrostlých strom manga poskytují
vyzrálé plody. Využíváme pobídky majitele a pochutnáváme si
na tchto darech pírody. erstvé plody chutnají podstatn
lépe, než ty u nás nabízené. Po velice nekvalitní cest
pokraujeme do msteka Satipo. Tídenní pobyt jsme
dokonale využili k poznání okolní pírody. Zvlášt nás upoutala
krása motýl URANIE LEILUS a PAPILIO THOAS.
Mén píjemný byl zážitek v okolí osady Pichanaki, kde jsem
strávil pl dne v zajetí voják na tamní základn. Podezení ze
špionáže nemuselo dobe dopadnout. Následující noc trávíme
ve vesnici Vila Rica, kde se nachází nmecká komunita. Zde
panuje na jihoamerické pomry poádek.
Kamion znaky Toyota pokrauje v rozbahnném, tém
nesjízdném terénu. Mnohdy vysedáme a pomáháme pi
vyproštní auta. Po více jak devítihodinovém pejezdu se
dostáváme do zapadlé vesniky Porto Bermudez. Zde není
moc bezpeno. V okolí se v tu dobu potulují bandité. Cesty jsou
nkdy uzavené a vojáci poádají tažení proti lidem mimo
zákon. Za další ti dny dorážíme do pístavu Porto Inka na ece
Pachitea, pítoku Ucayali.
Zde jsme vyhledali starousedlíka, který pochází z ech. Vele
nás pivítal a ubytoval ve svém rozsáhlém stavení. Veery jsme
trávili povídáním. Mnohé jsme se dozvdli o místních
pomrech. V okolí se tží zlato a pohybují se zde nebezpení
lidé. O pepadávání zde není nouze. Nkteré chvíle byly
skuten dramatické. Ve zdraví se dostáváme až do
provinního msta Pucalpa na ece Ucayali v povodí
Amazonky.

Cesta do Tingo Maria vedla na severozápad. V té dob se v
okolních pralesích pohybovaly teroristické skupiny tzv. „Svtlé
stezky“, která byla proslulá pepadáváním i krutostí. Pihodilo
se nám, že si vládní vojáci tak zvan vypjili naše vozidlo i se
zavazadly a odjeli bez udání pedpokládaného asu zápjky
nahánt tyto bandity. Po nkolika hodinách naštstí vše vrátili.
Tingo Maria je pkné msteko s divokým, ale krásným okolím.
Zde jsme navštívili známého entomologa pana Villegase.
Další putování smovalo do msta Huanuco. Noní liják i ty
pedchozí zpsobily, že cesta byla velice rozmoklá. Nakonec v
jednom úseku došlo k výraznému sesuvu pdy a cesta zmizela
úpln. Ped námi se objevil rozlehlý kráter. Kamion nás vyložil a
obrátil se zpt. Nastal ale problém, dostat se na druhou stranu.
K dalšímu sesuvu mohlo dojít kdykoliv. Nakonec se nám
podailo i se zavazadly pekážku pekonat.
Do Huanuca jsme dorazili notn unavení, ale hlavn nezranní
a zdraví. Msto leží ve výšce 1800 m. a je pomrn isté.
Klíma je píznivé. Krajina kolem je nádherná a poskytla nám
pkné zážitky i poznatky.

OBJEKTIV MOHELNICE - bezen 2012 - str. 5

ZE STOLNÍHO TENISU V MOHELNICI.

V okolí se vyskytuje celkem hojn motýl Danaus Plexippus,
zvaný monarcha sthovavý. as je neúprosný a tak po dvou
dnech pokraujeme až do La Unionu, který leží na úpatí
Cordillera Centralis. Zde jsme na nevlídném míst trávili
ponkud krušnou noc. Skupina nadopovaných mladík byla
dotrná. Ráno jsme se pece jenom dostali do kamionu. Tento
den nás ekala velice nároná, ale zajímavá cesta pes
prsmyky And. Scenerie horských velikán byly nádherné.
Dostali jsme se až do výšky 4600 m., kde jsme byli obklopeni
tém šestitisícovými vrcholky. K veeru jsme konen dorazili
do Huarazu, který leží ve výšce 3100 m. Msteko má asi
2000 obyvatel a je výchozím bodem do Cordillera Blanca i
známý Huascarán. 31.kvtna 1970 zde tragicky zahynula
eská výprava vynikajících horolezc. Celá oblast je vysoce
tektonická. Práv tehdy došlo k silnému zemtesení a k
mohutnému sesuvu hornin. Celá výprava pak skonila pod
lavinou kamení a hlíny. Celkov bylo zasypáno více než 30
tisíc lidí.
Náš pobyt v Huarázu jsme využili k návštvám Cordillera
Blanka. Prošli jsme i Chavín de Huantár. Zde jsme obdivovali
rozsáhlé vykopávky pedkolumbovské éry. Šestitisícové
vrcholy horských štít, przraná plesa, pasoucí se stáda lam,
lidé bydlící ve výškách nad 4000 m. To byla ta místa, která v
nás zanechala nejsilnjší dojmy z našeho peruánského
putování. Zvláštním zážitkem byla návštva tržišt v Huarázu.
Nejvíce mne zaujaly pletené výrobky z vlny lam a alpak. Bosé
ženy sestupují z hor, aby zde prodaly nkteré ze svých
výrobk. S pocitem naplnní opouštíme Huaráz a po
celodenní jízd dorážíme do Vequety, která leží pímo na
pobeží Tichého oceánu. Poslední dva dny trávené na pobeží
již probíhaly v duchu blížícího se odletu dom. Sledovali jsme
nekonená množství ptaích kolonií a nechali se pitom
masírovat píbojem Pacifiku.

Vstup do regionálních soutží v druhé polovin soutže
roníku 2011 - 2012 je velmi vydaený pro ob naše družstva.
TTC Mohelnice „A“ je zatím v druhé ásti soutže bez
porážky. Tímto dobrým výkonem se Áko posunulo na 4.
místo v tabulce a dle zodpovdného pístupu k tréninkm (až
10 hod týdn pro každého hráe) se dá oekávat další posun.
V jednání jsou i pestupy pro píští sezonu a s tím i vyšší cíle
(úast našeho A týmu v krajských soutžích). TTC Mohelnice
„B“ je stabiln velmi dobe umístná v tabulce - na druhém
míst. Minulý týden svedla zcela vyrovnaný zápas s lídrem
tabulky TJ Sokol Dubicko B, který skonil 9 : 9 po dobrém
výkonu všech hrá od nejmladšího Martina Trenka až po
matadora Karla Strouhala st.
V kategorii mládeže máme také velmi dobré výsledky.
Dne 15. 01. 2012 se uskutenil regionální pebor mladších
žák a dorostenc v Šumperku.
Mladší žáky zcela suverénn ovládla TTC Mohelnice.
1. místo - Olejník Petr (2001)
2. místo - Mikula Dušan (1999)
3. místo - Karas Patrik (1999)
Chtl bych tímto podkovat klukm za skvlou reprezentaci
našeho klubu a popát jim další úspchy.
18. 02. 2012 jsme byli jako klub povení krajským výborem
stolního tenisu na poádání Krajského bodovacího turnaje
mládeže, kterého se zúastuje kolem stovky mladých
stolních tenist z celého Olomouckého kraje. Vzhledem
k nepízni poasí byla tentokrát úast slabší. Celý turnaj jsme
organizan zvládli velmi dobe a byli spokojeni nejen hrái,
ale i trenéi a rodie mladých stolních tenist. Opt kralovali
brati Olejníkové. Mladší žáky vyhrál Petr a starší žáky Jakub.
V dorostu se potom Jakub umístil po bojovném utkání na
druhém míst, když podlehl hrái z Chropyn Konenému až
v pátém setu.
Stanislav Hojgr, pedseda TTC Mohelnice

CHARITA ZÁBEH POÁDÁ V MOHELNICI
ve dnech 28. - 31. bezna 2012
od stedy do pátku vždy v dob od 9 do 17 hod.
a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hod.
v pízemí Mstského kulturního centra v Lazebnické ulici 2

JEDNORÁZOVOU HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
pro Diakonii Broumov

Sbírat se bude veškeré nepotebné letní a zimní obleení,
obuv, lžkoviny, prostradla, záclony, látky, pikrývky, deky,
domácí poteby (erné a bílé nádobí), skleniky. Aby se vci
nepoškodily transportem, je teba je zabalit do igelitových pytl
nebo kartonových krabic.
Ludmila Macáková, vedoucí Dobrovolnického centra,
tel. 736 529 295, email: <dobrovolnik@charitazabreh.cz>
Pt týdn ubhlo, my opt sedíme v Boeingu a vznášíme se
nad oceánem. Pod námi leží vzdalující se Lima, ped námi se
zvedají úboí And. Pes n pak stoupá letadlo plné pasažér.
Jsou tam i ti kamarádi z naší republiky. Jeden z Mohelnice,
druhý z Olomouce a tetí ze Zábehu, kteí si odnášejí
neocenitelné zážitky, poznatky i dojmy. Jsou zdraví a
odhodlaní lett znovu.
Jií Obr st.

V rámci projektu „Nepotebné vci pomáhají“ podpoeného
spol. ASEKOL vybíráme NOV také POUŽITÉ FUNKNÍ I
NEFUNKNÍ ELEKTROSPOTEBIE. Jde o elektroniku
(telefony, kalkulaky, audio, video), kanceláskou a výpoetní
techniku (poítae, monitory), malé domácí spotebie (fény,
holicí strojky, mikrovlnky) až po tzv. bílé zboží (sporáky,
ledniky, praky).
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STOLETÉ JUBILEUM OTCE VINNETOUA
KARLA MAYE

Kolikrát jsme slyšeli, že mayovky patí k brakové literatue. A
pece tyto knihy uí dležitým hodnotám: že isté svdomí je
nade všechno bohatství, že každá špatnost v sob nese trest,
že všichni lidé mají stejnou cenu ped Bohem, a mají
jakoukoli barvu pleti, že odpuštní je víc, než pomsta. Jestli
nás mayovky v ase našeho dospívání vedly i k tmto
skutenostem, pak naplnily svj cíl. Bohužel je dnešní
dospívající generaci pedkládáno mnoho negativních hrdin.
Tito “hrdinové” souasného filmu jsou asto mistry násilí,
vulgarismu a nevázaných zpsob. Ve své autobiografii Karel
May píše: “ Úkol spisovatele pro mládež nespoívá v tom,
vytváet postavy, které v každé situaci jednají bezchybn.
Jeho nejvtší umní spoívá v tom, že své postavy klidn
nechá dlat chyby a hlouposti, jichž chce mladé tenáe
uchránit. Je tisíckrát lepší, když nechá zahynout své románové
postavy, než když se rozzlobený mladík rozhodne zlo, které se
nestalo, pestože se podle pravdy mlo stát, penést sám z
knihy do života. Bezchybná mládež a bezchybní lidé jsou
špatné vzory. Odrazují. Ukazujme negativa, ale pravdiv a
strhujícím zpsobem a tak dosáhneme pozitiva.” V dobách
totality byly knihy Karla Maye redakn “upravovány” i tím
zpsobem, že ideologové naídili vypustit z text každou
zmínku o Bohu. Tímto diletantským zpsobem chtli popít
fakt, že May byl vícím lovkem. “Piznávám, píše Karel
May - že jsem nikdy, ani na okamžik nezakolísal ve víe v
Boha. Byl a doposud jsem
pesvden
o
jeho
všemohoucnosti,
lásce
a
spravedlnosti.
Nikdy jsem
neztratil
úctu
ped jeho
Zákony. Denn jsem se modlil
ve všech životních situacích a
modlím se dodnes.” Další
kesanské myšlenky vložil do
osud
svých
postav.
V
antikvariátech
byly
proto
žádány originální výtisky z
doby ped rokem 1970.
Koncem letošního bezna si
pipomeneme 100 let od úmrtí
Karla Maye, autora dobrodružných román, které svého asu
ovlivnili celé generace.
KAREL MAY se narodil do velké bídy 25. února 1842 v malém
msteku Ernstthal, jako páté ze 14 dtí. Již v raném vku
onemocnl a doasn pišel o zrak. Aby se rodina nasytila,
chodil jako chlapec prosit o slupky z brambor do vedlejšího
hostince. Za malé krádeže šatstva byl potrestán víc, než
zasloužil. Pesto se pak dokázal vrátit na cestu spoádaného
života. Otec jsi všimnul jeho nadání. Karel studoval na
uitelském seminái ve Waldenburgu, ale svá studia nakonec
dokonil v roce 1861 v Plauen. Po mnoha tžkostech se stal
redaktorem asopis nakladatele Münchmeyera. Zde v letech
1875 -1877 zveejnil novelu Old Firehand, v níž se poprvé
setkáváme s Vinnetouem. V roce 1879 navázal spolupráci s
renomovaným katolickým asopisem Deutscher Hausschatz
nakladatele Pusteta v Regensburgu, kterému dodával
píspvky tém 20 let. 17. srpna 1880 se oženil s Emmou
Linou Pollmerovou, která se však k jeho povaze nehodila.
Mládežnickému asopisu Der Gute Kamerad vnoval v
dalších letech nezapomenutelné píbhy: Syn lovce medvd,
Duch Llana Estacada, Poklad na Stíbrném jezee, Petrolejový
princ, erný mustang. V asech své slávy se Karel May zaal
vydávat za stateného Old Shatterhanda a Kara ben Nemsiho.
Poádal pednášky, na kterých tvrdil, že uvedená
dobrodružství sám prožil. Poídil si slavnou henryovku,
medvdobijku i Vinnetouovu stíbrnou runici. Prost si užíval
výsluní popularity. 14. ledna 1903 se rozvedl a 30. bezna se
oženil s Klárou Plöhnovou.

V roce 1908 absolvovali Mayovi cestu do USA. Ohlasy na ni
daly vzniknout 4. dílu cyklu Vinnetou. Bohužel v r. 1904
vstoupil do jeho života Rudolf Lebius, zkrachovaný žurnalista.
Po Mayovi požadoval pjku a když ji nedostal, zaal Karla
systematicky niit. Psal urážlivé lánky, vytahoval Mayovy
prohešky. Pipomíná nám to bohužel zpsoby dnešního
bulváru a nezodpovdných lidí, kteí ze sebe dlají andly, ale
uvnit jsou to draví vlci. 18. prosince 1911 byl Lebius za tžkou
pomluvu odsouzen k pokut 100 marek a 20 dnm vzení. Pro
Maye to znamenalo konené vítzství. Tehdy netušil, že do
konce života mu zbývají 3 msíce. 22. bezna 1912 se konala
ve vídeském Žofiin sálu jeho pednáška. Ped dvma tisíci
poslucha May mluvil o svém život, opakovan se vyznal
jako kesan, vyzýval k míru a toleranci. Sklidil boulivé ovace.
Do Radebeulu se vrátil trochu nachlazen a s lehkou horekou.
Kolem 20. hodiny se náhle v posteli napímil, pohlédl do dálky
záícíma oima a ekl jasným hlasem: “Vítzství, velké
vítzství - rže, ržové!” S nesmírn radostným, zjasnným
pohledem klesl zpátky a tiše zemel. Bylo to 30. bezna 1912.
Dle pání byla jeho smrt oznámena až po pohbu. Ten byl ve
vší tichosti 3. dubna ve 12 hodin v poledne na hbitov v
Radebeulu.
Pavel Kavec








foto: Pavel Nenkovský

ARNOŠTU RULÍŠKOVI
JE TEPRVE JEDNADEVADESÁT

Arnošt Rulíšek se narodil v Bohdíkov 2. bezna 1921. V té
dob ješt nikdo nevdl, že se jedná o jedno z dítek slavného
roníku jednadvacet, který byl za nacistické okupace uren
jako první k práci v Nmecké íši a pro Nmeckou íši a tak se
ocitl v tehdy íšskonmecké Mohelnici, kde byl tento tovaryš
všech obrábcích prací se železem i neželeznými kovy
zaazen na odpovídající pracovišt v Siemensce. Od té doby
zstal Mohelnici vrný a nebylo v našem mst významné
události v jakémkoliv oboru, aby se v ní Arnošt neangažoval.
Jeho nejbližší - synové, snachy, vnuci a 11 pravnuk toho mají
o ddovi moc k vyprávní, ale o tom si budeme vyprávt zase
píšt.
C.Š.
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MOHELNICKÉ MSTSKÉ SADY
OSLAVUJÍ 130. NAROZENINY
Dnešní mohelnické mstské pozemky od stavidel bývalého
koupališt až po most kemaovské silnice pes Mírovku
(tehdy Moleteiner Bach) bývaly krajinou pustou a
neudržovanou. Odlehlostí a vzdáleností od centra vyhovovaly
neregulované behy Mírovky, stíhané povodnmi už od
pradávna, jako místo popravní. Jedna taková velká povode
protrhla v roce 1676 hráz kemaovského rybníka a odplavila
nkam až k Morav katovnu a šibenici i s obšencem. Místo
popravní nám dosvduje i pomíek našeho nejslavnjšího
odsouzence Kryštofa Aloise Lautnera, upáleného zde inkvizicí
v roce 1685. Poslední veejná poprava se v Mohelnici konala
roku 1753 a v roce 1781 bylo mstu hrdelní právo odato a
šibenice, symbol trestající mstské spravedlivosti, zmizela.

Pomníek se jmény zakladatel mohelnických sad stával pi vchodu
do parku a byl po odsunu obyvatel nmecké národnosti v roce 1946
úedn zboen a zlikvidován

Štrkem, pískem a bahnitými naplaveninami znehodnocený a
meandry, slepými rameny a nevysychajícími loužemi
zdevastovaný pozemek byl pak používán pedevším jako
spolené obecní pastviny pro kozy, hovzí dobytek a kon.
Pastvisko stežil mstský pastý, který ml k dispozici jako
služební byt obecní pastoušku, které si nesmírn vážil a svoje
služební povinnosti proto poctiv dodržoval. V Mohelnici
sloužící dragouni a huláni zde jezdili cvin i pro zábavu na
koních, lidé si sem zvykli chodit na procházky a pro dtské hry
to zde byl pravý ráj. Obliba tohoto místa u oban byla
pochopitelná, protože stejn tehdy jako i dnes to bylo z msta
do skuteného lesa dosti daleko a autobusové spojení ješt
zdaleka nebylo vynalezeno. Požadavek na zkrášlení rzných

pustých míst sílil, a tak se 6. listopadu 1881 sešlo asi šedesát
významných místních oban, kteí si ekli, že jsou pípravný
výbor pro založení Okrašlovacího spolku msta Mohelnice. O
tom, že to myslí vážn, svdí ta skutenost, že se už 22.
února 1882 sešli na ustavující schzi, kde byl zvolen výbor,
peten návrh stanov a stanoveny msíní píspvky. Za pt
dn nato (sic!), 27. února 1882 se v kancelái pana starosty
sešlo ustavující shromáždní. Pedsedou okrašlovacího
spolku (po nmecku Verschönerungsverein) byl zvolen sám
pan starosta Klemens Klug, jeho zástupcem se stal
pensionovaný profesor reálky Josef Schuster a zapisovatelem
obchodník Josef Klimek. První úkol si spolek stanovil 4. dubna
1882 návrhem na zkrášlení prostoru tehdejšího kluzišt (dnes
budova internátu a tlocviny Obchodní akademie). Zde také
padl návrh na zpevnní beh Mírovky vhodným stromovím a
poprvé zde nkdo pišel s nápadem zídit na zregulované
Mírovce plovárnu. V prbhu léta toho roku byla vtšina úkol
stanovených na nejbližší dobu splnna.
Velkým problémem každého spolku jsou finance, a tak byly se
všemi náležitostmi a povoleními rozmístnny v místních
hospodách (bylo jich tehdy pi necelých pti tisících obyvatel
msta také kolem ticeti, jako dnes) plechové pokladniky na
dobrovolné píspky. Po ukonení této akce bylo koncem roku
1882 vedením spolku konstatováno, že mohelnití obané
pispli vybranou ástkou pes tisíc zlatých, což byly, tehdy za
Rakouska, pkné peníze. Na zasedání 28. ledna 1883 byl s
jásotem pijat in pana Julia Köhlera, který na vlastní náklady
zakoupil a v parku zasadil 25 kaštanových strom. V únoru
pevzal zahradník mstských sad pan Nikodemus Mosler
plánek parku s pekreslenými detaly a s výhledovými plány na
další výsadbu. Ano, v té dob už mlo msto výbrovým
ízením a za stálý plat ustanoveného zahradníka se služebním
bytem v budov stojící hned nedaleko vchodu do parku.
Mohelnická mstská spoitelna darovala spolkm ti sta
zlatých, zehož alikvotní ást obržel Okrašlovací spolek. Na
zasedání výboru spolku bylo 14. února 1884 konstatováno, že
v parku bylo vysazeno 50 javor, 50 jilm, 600 olší, 2000
smrk a 20 lip. Krom toho bylo vysázeno 2500 vtších i
menších lesních ke. Pro nové mstské sady bylo dležité,
že v tomto roce byla po celé délce Vodní ulice zregulována
Mírovka. Okrašlovací spolek vylenil pracovní výbor, jehož
hlavním úkolem pak bylo sledování a vedení všech aktivit
týkajících se úpravy bývalého obecního pastviska do podoby
kultivovaného parku, který pozdjší mohelnický kroniká
nazval "drahokamem na korun našeho msta". To vše se
událo za dobu pouhých prvních dvou budovatelských let.
Aktivity okrašlovacího spolku je možno sledovat dle
pravidelných zápis z jeho zasedání, která se podle poteby
konávala až dvakrát do msíce. Nápady, jako ustanovení
hlídae-dohlížitele na poádek s nepetržitou službou, dtské
hišt, skleník tropických okrasných rostlin atd. však teprve
ekaly na svoje uskutenní a jejich popis pekrauje možnosti
této kratiké vzpomínky na vznik našeho "drahokamu", o jehož
další historii budeme veejnost na pokraování informovat.
Ctirad Štipl, kroniká msta Mohelnice
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