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Vážení čtenáři, prázdniny nám sice skončily, ale náš srpnový
Zpravodaj se ještě vrací k aktivitám, které jsme minulý měsíc
připravili pro naše příznivce. Zhodnotíme si letošní závěrečný
autobusový výlet Zájmového zájezdového sdružení, který měl

ZÁJEZD ZZS
do BRNA a okolí
26. srpna 2017
Srpnový zájezd směřoval do metropole jižní Moravy a jejího
nejbližšího okolí. Počasí se zase navrátilo do „normálu“- k tradičnímu vedru. To nás totiž s výjimkou zájezdu do Kladska
provázelo při všech zájezdech nejméně pět let zpět. Ve zcela
zaplněném autobusu máme tentokrát téměř čtvrtinu dětí.
Jen posbíráme všechny výletníky, dáváme se známou trasou
k jihu - kolem Prostějova a Vyškova - míříme do centra Brna.

BRNO

Brno leží při soutoku Svratky se Svitavou. Je městem, kde
žije 380 000 obyvatel, v aglomeraci pak téměř 600 000; je
významnou památkovou rezervací. První zmínka o něm se pojí
s Kosmovou kronikou, kdy osadu Brnen oblehl r. 1091 král
Vratislav I. Nejslavnější dobou, kdy bylo Brno krátce sídlem
římského krále Jošta Moravského, je začátek 15. století (hlavně
pak rok 1410- do jeho předčasné smrti).

za cíl Brno a nejbližší okolí, stejně jako předchozí cyklovýlet do
Jeseníků. Pozveme všechny na premiéru turistického pochodu,
jehož trasy vychází z Břevence do předhůří Nízkého Jeseníku a
také na (již tradiční) říjnový PLÓCARFEST - tedy DÝŇOBRANÍ.
Po vysednutí z autobusu se nejdříve vydáváme na vycházku
starým městem. Začínáme u kostela sv. Jakuba Staršího, který
je národní kulturní památkou. Jde o pozdně gotický trojlodní
halový chrám ze začátku 13. stol. s cennou architekturou.
Okukujeme také diskutovaný
„Brněnský orloj“ na náměstí
Svobody, jenž si od místních
vysloužil řadu vtipných názvů
pro svůj tvar „obří nábojnice“ i
kvůli nečitelnosti časových
údajů. Kolem dominikánského
kostela sv. Michala pak míříme
Mečovou ulicí se zazděnou
„hlavou zrádného radního“ do
prostor Staré radnice.
Tato nejstarší světská stavba
města, jež pochází ze 13. stol.,
nám poskytla svým nádvořím
také prostor pro malý kulturní
program. Okukujeme zdejší věž (je z r. 1577) či arkádovou
pavlač; v podchodu si pak připomínáme známé pověsti o
brněnském kole a brněnském drakovi.
Obdivujem kamenný portál radnice - dílo Antonína Pilgrama,
k němuž se díky zahnuté střední fiále váže další známá pověst.
Přecházíme k tržišti na Zelném trhu, kde je i dnes kolem kašny
Parnas bohatá nabídka zeleniny, ovoce a květin.
Po krátké přestávce pokračujeme v procházce, jdeme vzhůru
podél Ditrichštejnského paláce na návrší PETROV.Z kamenného
ostrohu se tu k nebi vypínají věže katedrály sv. Petra a Pavla,
tvořící dominantu v siluetě města. My si nejdřív prohlížíme
interiér chrámu, pak vstupujeme do krypty se zbytky zdiva ze
12. - 14. století. Na závěr pak šlapeme nahoru do vysokých a
štíhlých věží chrámu. Je to náročný výstup, ale výhled je odtud
jedinečný.
Vydáváme se pak vstříc další dominantě města - k hradu a
pevnosti ŠPILBERK. Jde o národní kulturní památku, jejíž
nejstarší historie se pojí se 13. stoletím, kdy zdejší hrad založil
moravský markrabě a pozdější král Přemysl Otakar II. Jako
rezidenční sídlo byl užíván za Jana Jindřicha a hlavně pak jeho
syna, krátce i římskoněmeckého krále - Jošta Moravského.

slávy (právě za doby markraběte Jošta) tak dobami nevhodných
přestaveb a chátrání. Zdejší expozice, věnovaná slavné době
moravských Lucemburků, je v ostrém kontrastu s prohlídkou
mnohdy zchátralých a neutěšeně vypadajících prostor hradu.
Protože nám vybylo trochu času, přidáváme nad plán ještě
zastávku před unikátním románským průčelím cisterciáckého
klášterního kostela Porta coeli v TIŠNOVĚ, včetně společného
vyfotografování účastníků zájezdu.

Ze čtyř možných prohlídkových tras si naše skupina vybírá
katakomby, jež dokladují změnu hradu na obrovitou pevnost,
která město uchránila proti Švédům i Prusům. Velmi působivě
je přiblížena i doba, kdy je pevnost přebudována ve vězení

Závěr zájezdu pak již tradičně patří vyhlášené večeři v motorestu Bonaparte u Rousínova. Zájezd se vydařil a můžeme již
plánovat, kam se pojedeme podívat příští rok.
JK
………………………………………………………………………………………………….

Cyklistický výlet na Rabštejn
prominentních vězňů (mj. plukovníka pandurů generála Franze
Trencka), pak nejtěžších zločinců (Václav Babinský), a nakonec
se mění v „žalář národů“ užívaný Habsburky proti politickým
odpůrcům monarchie z mnoha zemí Evropy. Procházka
podzemím Špilberku je poučná a působivá.
Stíháme zajít i ke kostelu sv. Tomáše s originální, leč značně
kontraverzní plastikou Jaroslava Róny. Osmimetrová jezdecká
socha (přezývaná brněnská žirafa) má být alegorií odvahy ale

také připomínkou, že je zde pohřben Jošt Lucemburský.
Z centra města pak přejíždíme do místní části Bystrc, jež je
díky Brněnské přehradě zónou rekreace i vodních sportů nejen
pro místní občany. Můžeme se o tom přesvědčit, když odtud
vyjíždíme vyhlídkovou lodí BRNO na projížďku po jezeře. Za
tohoto horkého dne je projížďka kolem břehů lemovaných
rekreanty (včetně nudistů), pohledy na čluny či plachetnice a
samozřejmě krásnou přírodu kolem nádhernou relaxací.
Po vysednutí vystupujeme na hrad VEVEŘÍ, jenž se řadí
mezi nejrozsáhlejší v zemi. Od roku 1958 je kulturní památkou
ČR, ale během své historie si od 13. stol. prošel jak obdobími

12. 8. se uskutečnil další z plánovaných cyklovýletů a počasí
nám vcelku přálo. Nastal chladnější víkend, což nám vyhovuje
pro trasu do kopců směr Rabštejn, kam máme namířeno.
Vyrazili jsme plni odhodlání dobýt vrchol známý hlavně mezi
amatérskými horolezci, kteří zde trénují své dovednosti. Přes
Břevenec míříme do Oskavy, odkud nás už čeká jen stoupání.
Projíždíme kolem bývalého areálu textilky Moravolen. Svého
času dávala práci mnoha ženám v okolí. Dnes je areál opuštěný
a zpustlý. Stoupáme k hradu, jehož trosky jsou pro turisty z
blízkého i vzdáleného okolí skvělým výletním místem.
Hrad byl založen již ve 13. stol., pravděpodobně Hrabišem ze
Švábenic (1254-1296) a později patřil k panství pánů ze
Šumvaldu. Počátkem 16. stol. získal Rabštejn a okolní panství
jako zástavu Petr ze Žerotína, pán na Šumpersku. Hrad byl malý
a nepohodlný. Proto si Petr nechal kolem roku 1520 postavit
zámek v Janovicích.
Janovice jsou naším dalším zastavením. Přes horské sedlo
Skřítek (876 m) klesáme k Rýmařovu. V Janovicích zastavujeme
u muzea turistických známek. Jeho venkovní expozice představuje 4679 turistických, výročních a prémiových známek, které
již zdejší firma vydala. Na krátkou chvíli se stavíme i na nádvoří
Janovického zámku, pak již přes Bedřichov pokračujeme domů.
Nad obcí se rozhlédneme a kocháme se vrcholky Jeseníků, rozkvetlými loukami a pastvinami. Je zde nádherně, stálo to za tu
námahu.
JŠ
…

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:

So 16.9.- Turist. pochod krajem Pulchra Silva od 8 hod. KD Břevenec
Srdečně zveme všechny čtenáře ŠN i jejich rodiny, přijďte se projít!
So 14.10.- Plócarfest (tradiční akce s programem) 14 hod. Sok.stadion
ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
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