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Obec Hol‰tejn v Moravském krasu o víkendu 28. – 29. ãervence oslavila 750 let od první písemné zmínky o této malebné vesniã-
ce. Oslavy to byly velkolepé, dvoudenní, a ani poãasí, kdy náv‰tûvníky zastihlo nûkolik de‰Èov˘ch pfiehánûk, oslavy nepokazilo.

První písemná zmínka
o Hol‰tejnû je z 5. bfiezna
1268, tato listina je dnes 
uloÏená v Moravském
zemském archivu v Brnû.
Oslavy zapoãaly v sobotu
v poledne pfiíjezdem dru-
Ïiny pana Hartmana
z Hol‰tejna, zakladatele
místního hradu. Hrad
Hol‰tejn získal svÛj název
z nûmeckého Hohl stein –
dutá skála. Starosta obce

Ing. Petr Mynafiík pfiedal
na dobu dvoudenní slav-
nosti Hartmanovi z Hol-
‰tejna symbolicky klíã od
mûsta. Bûhem cel˘ch 
oslav bylo moÏné sledovat
rÛzné ‰ermífiské souboje,
hrané pfiíbûhy, a nejen mi-
lovníci historie se na
chvilku ocitli ve stfiedovû-
ku. Stfiedovûkou atmosfé-
ru dokreslil dobov˘ 
jarmark, dobov˘ vojensk˘

tábor ãi ukázka historic-
k˘ch fiemesel.

Kdo se zajímá o Mo-
ravsk˘ kras a jeskynní 
útvary, mûl jedineãnou
moÏnost podívat se 
do bûÏnû nepfiístupné
Hol‰tejnské jeskynû.
Prohlídky probíhaly s od-
born˘m v˘kladem míst-
ních jeskyÀáfiÛ. Pfiístupná
byla i jeskynû Michálka
a zájemci o speleologii 
ocenili promítání filmÛ se
speleologickou tematikou
pod hradem. 

Organizátofii nezapo-
mnûli ani na stánky s ob-
ãerstvením, dûti mûly
moÏnost svést se na koních
nebo si zafiádit na nafuko-
vací skluzavce. 

Sobotní program ve

veãerních hodinách po-
kraãoval vystoupením
historické hudební skupi-
ny Lucrecia Borgia, ve-
ãer rockovou zábavou
a pfiedpÛlnoãní ohÀovou
show skupiny Tartas. 

Nedûlní oslavy se nesly
v poklidnûj‰ím duchu, za-
hrála Holóbkova mozeka,
náv‰tûvníci mûli moÏnost
vidût Divadlo bez stfiechy
a celé oslavy zakonãil kon-
cert folkrockové skupiny
Evelína.

Na oslavy v sobotu za-
vítala také starohrabûnka
Marie Salmová, cel˘m
jménem Marie AlÏbûta
Salmová Reifferscheidt-
Raitz, která spoleãnû s
autory pokfitila Almanach,
kter˘ k tomuto v˘roãí byl

vydán. Tento almanach byl na místû
v prodeji a byl o nûho velk˘ zájem. 
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Na Hol‰tejn se vrátil stfiedovûk 


