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Holešov - Tento týden probíhá v prostorách Drive Clubu výstava
inspirovaná vztahem herce, dramatika a spisovatele Miroslava Horníč-
ka k Moravě a spolupráci s Richardem Pogodou. Ten s Miroslavem
Horníčkem vystupoval dvanáct let a stal se i rodinným přítelem této le-
gendy českého jeviště a jeho manželky.

Vzpomínkový pořad na Miroslava Horníčka doprovázený písničkami
dvojice Suchý - Šlitr, napsané na texty Pavla Dostála či od protagonistů
Osvobozeného divadla přednesl od klavíru R. Pogoda v Drive Clubu 1.
dubna. Součástí programu
byla výstava, kterou si zá-
jemci mohou v kině Svět
prohlédnout do konce to-
hoto týdne. Richard Pogo-
da zavzpomínal nejen na
Miroslava Horníčka, ale
i na další osobnosti naší
kultury, zmíněného sou-
časného ministra kultury
Pavla Dostála, M. Kopec-
kého a jiné.

Prvodubnové povídá-
ní o Miroslavu Horníčkovu
přítomné milovníky této vý-
znamné osobnosti našeho
divadla potěšilo a pouze
nepovedeným aprílem byla

Výstava o Miroslavu Horníčkovi do pátku
účast. Z důvodu nezájmu veřejnosti tak asi bude Městské kulturní stře-
disko nuceno korigovat některé kulturní pořady, a to i divadla. Za druhý
špatný apríl bychom mohli považovat informaci, že budeme brzy v Hole-
šově asi chodit pouze na travestická vystoupení. To není výtka, pouze
konstatování, protože i kulturní středisko se musí alespoň částečně řídit
tržními principy.
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Výstavka o Miroslavu Horníčkovi v Drive Clubu a Richard Pogoda u klavíru.

O velikonoční neděli 27. 3.
2005 v 10,30 hodin bylo odcizeno
u supermarketu ALBERT v Hole-
šově nové pánské horské jízdní
kolo modrobílé barvy s odpruženou
vidlicí. Jízdní kolo bylo řádně uza-
mčené ke stojanu, určeném na
odkládání jízdních kol, vpravo od
nákupních vozíků a k jeho odcize-
ní došlo během jediné minuty od
jeho uzamčení. Prosím touto ces-

Braňme se zlodějům
tou možné svědky, kteří si všimli
v uvedenou dobu a na uvedeném
místě někoho manipulovat s výše
popsaným kolem, případně na ta-
kovém kole odjíždět od supermar-
ketu, aby mně sdělili informace
směřující k nálezu kola na tel. čís-
lo 721 009 994. Za informace, kte-
ré přispějí k nálezu odcizeného
kola, poskytnu finanční odměnu.

j.k.

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.rapos.cz
Najdete nás v Holešově na ulici Nerudova 325
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s�r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH

Holešov - Až tak vysoko se dostal brou-
movský rodák Martin Stiller - host „besedy
s cestovatelem“, kterou v Drive Clubu pořádal
22. března místní Klub českých turistů. Pěta-
dvacetiletý student University Tomáše Bati ve
Zlíně nepřijel do Holešova s besedou poprvé -
o svých zkušenostech s vysokohorskou cyklis-
tikou v Pyrenejích zde vyprávěl již v loňském
roce. Martin projel na kole velkou část Evropy
a byl členem mnoha cykloexpedic, nejdále do
Maroka (před čtyřmi lety).

Vloni v létě se s přítelkyní Renčou (Rena-
tou Lorišovou) a se dvěma dalšími kamarády
z Prostějovska vydali do Alp. Protože měli na
cestu vyhrazeno pouze 10 dní - jeden týden se
dvěma připojenými víkendy, rozhodli se přejet
Německo vlakem. Tato část cesty na kole není

Alpský extrém - na kole s brašnami do 3050 m!
tak záživná, jako její cíl - velehory, a navíc sys-
tém jízdenek u německých drah umožňuje pře-
jet tuto zemi velmi lacino, pro větší skupinku
lidí jsou další slevy a každý zaplatí v přepočtu
vlastně jen pár stokorun. Navíc dráhy si cyklis-
ty hýčkají, mají téměř všude specielně uprave-
né vagóny, kde každý cestují sedí přímo u své-
ho kola a manipulace při nastupování i vystu-
pování je velmi pohodlná.

Na kola si tedy Martinova skupinka sedla
u hradu Neuschwannstein ve Füssenu a zamí-
řila přes průsmyk Hahtennjoch do lyžařského
střediska Pfunds. Zde se projevila přece jen
o něco menší fyzická kondice u „Prostějováků“
a čtveřice se dohodla, že pouze Martin
s Renčou budou pokračovat k rakousko-italské
hranici na průsmyk Reschenpass (1504 m)
sami. Za průsmykem na italské straně míjeli
Lago di Resia, umělé jezero, které nechal vy-
budovat Mussolini zatopením několika vesnic,
aby měl zdroj vody pro elektrárny, nezbytné pro
zbrojní průmysl. Další cesta vedla k vesnici
Santa Maria a pak místy až šestnáctiprocent-
ním stoupáním přes Umbrailpass těsně pod
nejvyšší  průsmyk, který byl cílem expedice -
Passo di Stelvio a nadmořská výška 2758 m
byla pokořena. „Když už jsme byli tak vysoko,“
popisuje „výlet“ Martin, „dostal jsem jeden
z mých „blbých nápadů“ vyjet ještě výš, ales-
poň do výšky 3000 m. Reňa překvapivě sou-
hlasila a přestože jsme byli varováni, že tak
vysoko není asfaltová silnice a je to příšerné
stoupání, zlákáni příznivým počasím jsme vy-
razili. Informace byla, bohužel, pravdivá. Místy
jsme kola museli tlačit a ani to skoro nebylo
možné. Tři kilometry nám trvaly hodinu a půl,

ale dostali jsme se přece jen šťastně k horské
chatě Pirovano (3050 m) a s horskými koly na
zasněžené sjezdovce plné lyžařů jsme asi vypa-
dali podivně. Bylo pořád krásně a ani se nám ne-
chtělo dolů, ale čekal nás třicetikilometrový sjezd,
při kterém jsme se měli dostat o 1900 m níž.“

Dole v údolí Wünschgau potkali dva vytr-
valci odpočinutý zbytek výpravy, Petra s Ver-
čou, kteří horský hřeben objeli, a společně po-
kračovali do Merana. Míjeli hrad Reinholda
Messnera, který známý horolezec přestavěl
z ruiny na velkolepé kulturní centrum. Je zají-
mavé, že většina lidí je přesvědčena o tom, že
Messner je Rakušan, přičemž ve skutečnosti
je podle pasu Ital, podle vlastního přesvědčení
Jihotyrolák. Přes poslední vysoký průsmyk -
Timmelsjoch (2509 m), další klesání v dešti
údolím Őtzal a kolem nejvyšší německé hory
Zugspitze dorazila skupinka do Garmisch-Par-
tenkirchenu. Z městečka, proslaveného olym-
pijskými hrami, večer už nejel žádný vlak, ale
stojí za zmínku, že se projevila pohostinnost
v západní Evropě spíš neobvyklá, a místní že-
lezničář nabídl cestovatelům nocleh.

Tím skončilo putování na kolech a zpáteční
cestu zajistila opět víkendově levná železnice.
Za osm dní najeli Martin a Renča na kolech 518
km, nejdelší denní trasa měřila 102 km a přestože
Petr s Verčou nečekali, že cesta bude tak na-
máhavá, nakonec byli rádi, že si podobnou ces-
tu s koly zatíženými brašnami vyzkoušeli.

Kromě diapozitivů s překrásnou přírodou
a poutavého vyprávění se Martin podělil s příz-
nivci cestování o spoustu zkušeností a zajíma-
vých informací.

JKMartin Stiller přibližuje své putování.


